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HOKKAIDO HAKODATE โจซังเค ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน 

เดินทาง ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเซะ ) (TG670 23.45 -08.30+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร ( สนามบนิชิโตเซะ) – โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง – นัง่กระเช้าชมววิฮาโกดาเตะ  – 

           แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัท่ี 3. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ชมววิบนหอคอยโกะเรียวคะค-ุพิพธิภณัฑ์สาหร่ายทะเลคอมบ-ุเมืองโนโบริเบท็สึ-ทะเลสาบโทยะ - 

           แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัท่ี 4. ชมภเูขาไฟโชวะชินซงั-บอ่น า้พฟุกูิดาชิ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี-นาฬกิาไอน า้โบราณ-แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 5. ชมใบไม้เปล่ียนสีเมืองโจซงัเค-ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ผา่นชมหอนาฬกิา-ซปัโปโร-ช้อปปิง้ทานกุิโคจิ-เมนปู ู3 ชนิด 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร  (สนามบนิชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.30-15.30) 
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HJ0301 : HOKKAIDO HAKODATE โจซังเค ใบไม้เปล่ียนสี 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG670 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ

เรียกอีกอย่างวา่ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกวา่หบุเขานรกนัน้ เพราะ
ท่ีน่ีมีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณท่ีมีควนัร้อนๆ พวยพุง่ขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภัยให้ผู้มาเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ีไมว่่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลกึห้องน า้
จะมีปา้ยตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ตอนใต้สดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เม่ือครัง้อดีต

ได้เป็นเมืองท่าท่ีมีการค้าขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซึ่งท าให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวนัตกท่ีตัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนน
หนทางท่ีกว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าท่ีปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแสนโรแมนตกิ 
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HJ0301 : HOKKAIDO HAKODATE โจซังเค ใบไม้เปล่ียนสี 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสนิค้าของเมือง แม้
อาคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเม่ือปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ 

 
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้

เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจดุชมววิท่ีจะเห็นทศันียภาพท่ีสวยท่ีสดุของเมือง ท่ีมีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ด้านเป็นคอคอดกระ 
เม่ือยามค ่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าให้เห็นแสงระยิบระยับและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค ่าคืนอัน
งดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภเูขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภเูขาร๊อคโกะ เมืองโกเบ) 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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HJ0301 : HOKKAIDO HAKODATE โจซังเค ใบไม้เปล่ียนสี 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ชมวิวบนหอคอยโกะเรียวคะคุ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ทะเลคอมบุ – เมืองโนโบริเบทสึ – ทะเลสาบโทยะ - แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ช่ือของ

เกาะฮอกไกโด ไมว่่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอ่น ปลาหมึก ไขห่อยเมน่ กุ้ง ท่ีมีทัง้แบบสดและแบบแห้งหรือจะเป็น
ผลไม้ขึน้ช่ือตามฤดกูาลและผกัพืน้เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิม้ลองไอศกรีมหมึก
ด าท่ีเป็นของขึน้ช่ือของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย 

 ขึน้หอคอยโกะเรียวคะคุ เพ่ือชมววิสวนโกะเรียวคะคุ ท่ีเป็นปอ้มปราการรูปทรงห้าเหล่ียมท่ีสร้างขึน้ เพ่ือปอ้งกนัการรุกราน
จากทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ นในปี 1864 เป็นปอ้มปราการแรกท่ีมีสไตล์ Vauban ในประเทศญ่ีปุ่ น และถูกก าหนดให้
เป็นสถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ สถานท่ีนีเ้ป็นจดุท่ีมีช่ือเสียงส าหรับการชมดอกซากรุะ และเป็นสถานท่ีส าหรับการพกัผ่อนของ
คนพืน้เมือง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย พพิธิภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลติภณัฑ์ชนิดตา่งๆ และเชิญชวนท่านลิม้ลองไอศครีม

สาหร่ายทะเล ของขึน้ช่ือของท่ีน่ี หลงัจากนัน้ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการซือ้สนิค้าท่ีระลกึ และเก็บภาพความประทบัใจ 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟอูสรุะเบดิ ตัง้อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีมี้ความพเิศษตรงท่ีน า้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเม่ือครัง้อดีต ในวนัท่ี 7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผู้น า G8 ก็ได้เลือกเป็นท่ีจดัการประชุม โดยพกักันท่ีโรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวท่ีตัง้อยู่ใกล้ๆ ทะเลสาบแห่งนี ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 4 
ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-บ่อน า้พุฟูกิดาชิ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี-นาฬิกาไอน า้โบราณ-แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 

1946 ซึ่งระเบดิปะทตุิดตอ่กันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู่ ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะ
เป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 

 น าท่านเดินทางสู ่บ่อน า้พุฟุกิดาช ิเป็นสวนทีคนญ่ีปุ่ นนิยมเดนิทางมาดื่มน า้แร่บอ่น า้พนีุไ้ด้รับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นหน่ึงในร้อยน า้ท่ีบริสทุธ์ิในญ่ีปุ่ น บอ่น า้พเุกิดจากหิมะบนภเูขาท่ีละลายและไหลผา่นชัน้หินในหลายศตวรรษและกลาย
มาเป็นบอ่น า้พทุางธรรมชาติอย่างแท้จริง อุณหภมูิจะอยู่ท่ี6 องศาเซลเซียลตลอดทัง้ปี โดยอุดมไปด้วยแร่ธาต ุดงันัน้คนส่วน
ใหญ่จะน าน า้กลบัไปทานท่ีบ้าน ให้ท่านได้ชมความสวยงามและชิมรสชาติของน า้แร่ท่ีตดิอนัดบัในญ่ีปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี1923 
โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และมีการถม
คลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐ
แดงเป็นทางเดนิเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
 พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดย

ตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ของเมือง 
 น าท่านชม นาฬิกาไอน า้โบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน า้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้

ทกุๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬกิาไอน า้อีกเรือนท่ีแคนาดา จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มือง โจซังเค 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม JOZANKEI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 5 
ชมใบไม้เปล่ียนสีเมืองโจซังเค-ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกา-
ซัปโปโร-ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม ใบไม้เปล่ียนสีท่ี ย่านเมืองโจซังเค เป็นสถานท่ี ท่ีใบไม้เปล่ียนสีสวยงงดงามมาก คนญ่ีปุ่ นนิยมไปเดนิเขาเพ่ือชม

ใบไม้แดงกนั โจซังเค เป็นแหลง่น า้พรุ้อนท่ีอยู่ใกล้ตวัเมืองซปัโปโรมากท่ีสดุ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้าน

ก้อนเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมูบ้่านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนีผ้า่นการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามท่ีเห็นนัน้ได้รับ
การบรูณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แตด้่วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไมก่ี่แห่ง 
จึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิม่ือปี พ.ศ. 2512 

  หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแตไ่ด้ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬกิาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต่ 
พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมือง 

 ท่านช้อปปิง้ ณ ถนนทานุกิโคจิ แหล่งท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ  เช่น 
DONKY เปิด 24 ชม, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO, ร้าน GU, ร้าน ABC, ห้าง PARCO ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
*** พเิศษสุดๆๆ กับเมนูป้ิงย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อัน้ *** 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.30-15.30] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเซะ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG671  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO HAKODATE โจซังเค ใบไม้เปล่ียนสี 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-06 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.-   37,900.- 
วนัท่ี 08-13 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 37,900.- 
วนัท่ี 10-15 ต.ค. 62 

วนัคล้ายวนัสววรคต ร.9 
51,900.- 51,900.- 50,900.- 8,900.- 39,900.- 

วนัท่ี 17-22 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 37,900.- 
วนัท่ี 25-30 ต.ค. 62 
วนัปิยมหาราช 

49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 38,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
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พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
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จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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