
 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

 
 

 

 
วนัท่ี รถ โปรแกรมการเดินทาง มือ้อาหาร ท่ีพกั 
1 พ.ค. TG670 สนามบนิสวุรรณภูม ิ - - 

2 พ.ค. รถโคช้ 
สนามบนิชโิตเซะ – ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด* – 
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– โรงแรม 

- /       /  HOTEL GREENLEAF 
NISEKO OR SML 

3 พ.ค. 
รถโคช้ 

ชนิคนัเซน 
ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรยีวคาค*ุ – นัง่รถไฟชนิคนัเซน (สถานชีนิฮา
โกดาเตะ -> สถานชีนิอาโอโมร)ิ – อาโอโมร ิ- ล าธารโออริาเซะ -โรงแรม 

/      / HOTEL TOWADA-SO 
OR SML 

4 พ.ค. รถโคช้ 
สวนสาธารณะฮโิรซาก*ิ – อะคติะ – พพิธิภณัธ์สนุัขพนัธ์อะคติะ – 
หมูบ่า้นซามไุรคาคโุนดาเตะ* – โรงแรม 

/      / ONSEN YUPOPO 
OR SML 

5 พ.ค. รถโคช้ สวนคติาคามเิทน็โชจ*ิ - วดัชซูนจ ิ- เซนได – อสิระตามอธัยาศยั-โรงแรม   /       / - ROUTE INN SENDAI 
NAGAMACHI OR SML 

6 พ.ค. TG-8059 สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภูม ิ / - / - - 

*หมายเหตุในโปรแกรมรวมค่าเข้าสถานท่ีและค่ารถไฟเรียบร้อยแล้ว กรณีไมร่วมจะระบุในโปรแกรม*  



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

รายละเอียดโปรแกรม 

1 พฤษภาคม 62  วนัแรก – สนามบินสุวรรณภมิู 
20.30น. คณะพรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์การบนิไทย  

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกด์ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง)  
23.45น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

AIRCRAFT 773 
  
 
 
 
 
 
 กรณีต้องการท่ีนัง่พิเศษ การเลือกท่ีนัง่เป็นไปตามข้อก าหนดของสายการบิน    

ชัน้ประหยดั (Economy Class) 30 กโิลกรมั *ยกเวน้ RBD L/ V/ W: 20  
สาํหรบัการออกบตัรโดยสารและเดนิทางตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง จะตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั   
อาหารบนเครือ่งบนิ กรุณาระบุเมนูทีท่่านสามารถทานไดใ้หแ้กพ่นงังาน ณ วนัทีจ่องโปรแกรม  
ในเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ เรามทีัง้อาหารไทยและอาหารตะวนัตกใหท้า่นไดเ้ลอืกตามความชอบ นอกจากนี้ยงัมี
เครือ่งดืม่และผลไมส้ด พรอ้มการบรกิารอย่างไรท้ีต่ ิใหท้า่นไดร้บัความสดชืน่และสะดวกสบายตลอดการเดนิทาง สาํหรบั
ทา่นผูโ้ดยสารทีแ่พอ้าหารบางประเภท หรอื นบัถอืศาสนาทีไ่มส่ามารถรบัประทานเนื้อบางชนดิ ทา่นสามารถแจ้งทาง
สายการบนิโดยตดิต่อฝา่ยสาํรองทีน่ัง่หรอื THAI Contact Center ทีห่มายเลข (662) 356 1111 และยนืยนัลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 48 ชัว่โมง (แหลง่ทีม่า ตดิต่อสอบถามขอ้มลู www.thaiairways.com/th_TH/)   

2 พฤษภาคม 62  วนัท่ีสอง - สนามบินชิโตเซะ - หอนาฬิกาซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด* – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ 
08.30น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.)  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและทําภาระกจิส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้... ***ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ***  
  
 

ใหม ่ซิม GO! อินเตอร ์เล่นเน็ตแรงเตม็สปีด 4 GB เพียง 399 บาท 
  

  
 
 
 

บริการน ้าด่ืมท่านละ1 ขวด ต่อวนั บริการ WIFI บนรถ สามารถขอรบัรหสัเข้าใช้ได้ท่ีไกดท์วัร ์  

http://www.thaiairways.com/th_TH/


 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

 
 

นําท่านเดินทางสู่เมืองซับโปโร ผ่านชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปตัยกรรมสไตล์
อเมรกินัตะวนัตก สรา้งขึ้นในปี 1878 โดยมหาวทิยาลยัฮอกไกโด ทุกชัว่โมงเสยีงระฆงั
ยงัคงดงักงัวานบ่งบอกความมชีวีติชวีาของชาวฮอกไกโด  

 

  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด (รวมค่าเข้า)  เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชนิโตทีม่คีวามเก่าแก่ของ
เกาะฮอกไกโดเพราะทีศ่าลเจ้าแห่งนี้นัน้ถูกสรา้งในช่วงยุคเริม่พฒันาเกาะนับเป็นปีกป็ระมาณปี ค.ศ.1871 ใหทุ้กท่าน
สกัการะขอพรกบัเทพเจา้ทีป่รทบัถายในศาลเจา้มากถงึ 4 องค ์จากศาลเจ้าเองมพีื้นทีต่ดิกบัสวนมารุยามะทําใหถ้อืได้ว่า
เป็นจุดชมววิสวยๆอกีแห่งหนึ่งของเมอืงซปัโปโร และช่วงทีส่วยและนิยมมากๆคอืช่วงฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การมาชม
ดอกซากรุะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เซทอาหารญ่ีปุ่ น  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สู ่เมอืงโอตาร ุหนึง่ในเมอืงโบราณ ทีเ่คยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของญีปุ่่น (ในสมยัก่อนใช้
ในการขนถ่ายสนิคา้ และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชือ่ว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงาม
และโรแมนตคิของเมอืงโอตารดุว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรปจากนัน้นําทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุด
แสนโรแมนตคิของโกดงัเกา่ทีส่ะทอ้นบนผวิน้ําของ คลองโอตารุ (คลองสายวฒันธรรมทีด่นิแดนตะวนัออกและตะวนัตก
ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั) และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่ก ดดัแปลงมาจากโกดงัเมือ่
สมยักอ่นไดอ้กีดว้ย  

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL GREENLEAF NISEKO หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุบเฟ่ยน์านาชาติ 
 หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชน้ํ่าแร ่(ออนเซน็) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะทําใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 
 

3 พฤษภาคม 62 วนัท่ีสาม - ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ* – นัง่รถไฟชินคนัเซน  
  (สถานีชินฮาโกดาเตะ -> สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ - ล าธารโออิราเซะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ยน์านาชาติ  
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮาโกดาเตะ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะฮอกไกโด 

 

 
 

 จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคาคุ (Goryokaku) เป็นป้อมปราการป้อมปราการรูปดาวขนาดใหญ่สรา้งแบบตะวนัตกทีส่รา้ง
เสรจ็เมือ่ 150 ปีมาแลว้ โดยสามารถมองววิมุมกวา้งอนังดงามของป้อมปราการรูปดาวได้จากหอชมววิโกเรยีวคาคุทีม่ ี
ความสงู 107 เมตร ทีอ่ยู่ใกลก้นั โดยจะมองเหน็คปู้อมรายลอ้มดว้ยคนู ้าตามแฉกดาวและยงัต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ท า
ใหห้อคอยโกเรยีวคาคกุเป็นอกีหนึง่จุดชมซากรุะล าดบัตน้ๆ ของฮอกไกโดในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เซทเมนู อาหารญ่ีปุ่ น  
 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานีชินฮาโกดาเตะ (Shin-Hakodate-Hokuto Station) รวมค่าเดินทาง สมัผสัประสบการณ์นัง่
รถไฟความเรว็สงูของญีปุ่่น ชนิคนัเซน (SHINKANSEN) สาย Hayabusa โดยรถไฟชนิคนัเซนสายนี้จะวิง่รอดทะเลจาก
ตอนใตข้องภูมภิาคฮอกไกโดมายงัตอนเหนอืภูมภิาคโทโฮคทุีอ่ยู่ตรงขา้มกนั เพือ่พาทกุทา่นเดนิทางมายงั สถานีชินอา
โอโมริ (Shin-Aomori Station) มรีะยะทาง 1,488 กม. ใชเ้วลาเพยีง 61-66 นาท ี 
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  จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัอาโอโมริ นําทกุทา่นไปยงั ล าธารโออิราเซะ (Oirase Stream) ชมเสน้ทางธรรมชาตเิลยีบลํา
ธาร ซึง่ลาํธารแหง่นี้ไหลผา่นตามหุบเขาโออริาเซะ (Oirase Gorge) ในฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นตลอดเลยีบลําธารเต็มไป
ดว้ยตน้ไมอ้นัเขยีวชอุ่ม และยงัมน้ํีาตกไหลออกมาจากผนงัของหบุเขากวา่ 12 แหง่ตลอดเสน้ทาง ทาํใหบ้รรยากาศสดชืน่ 
เย็นสบาย และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดอืนพฤศจิกายนลําธารแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมใบไม้
เปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่น 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL TOWADA-SO หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ย ์ 
 หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชน้ํ่าแร่ (ออนเซน็) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง จะช่วยทําใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 
 

4 พฤษภาคม 62  วนัท่ีส่ี - สวนสาธารณะฮิโรซากิ* – พิพิธภณัธ์สุนัขพนัธ์อะคิตะ – หมูบ่า้นซามุไรคาคโุนดาเตะ*  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 นําท่านเดนิสู่ สวนสาธารณะฮิโรซากิ (Hirosaki Park) รวมค่าเข้า ทีส่วนสาธารณะฮโิรซะกเิป็นหนึ่งในจุดชมดอก

ซากุระทีด่ที ีสุ่ดแห่งหนึ่งของญีปุ่่น  “จุดชมดอกซากุระยอดนิยม 3 ล าดบัต้นๆของญีปุ่่น” จนพูดได้ว่าเป็นตวัแทนซากุระ
ของญีปุ่่น ในชว่งฤดูซากุระ (ปลายเดอืนเมษายน – ต้นเดอืนพฤษภาคม) มตี้นซากุระกว่า 2,600 ต้น 52 สายพนัธุ์ เมือ่
ซากุระร่วงสู่คูน้ํา จะปรากฎภาพของผิวน้ําที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลีบซากุระเป็นสีชมพู อย่างสวยงาม และภายใน
สวนสาธารณะยงัเป็นทีต่ัง้ของ ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทญีปุ่่นแบบดัง้เดมิ  

 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เซทอาหารญ่ีปุ่ น  

   
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอะคิตะ นําทา่นไปยงั พิพิธภณัธ์สุนัขพนัธ์อะคิตะ เมอืงโอดาเตะ (Akita Inu Museum 

Odate) ชมความน่ารกัของสุนัขพนัธุ์อะคติะทีจ่ะออกมาต้อนรบัยามทีน่ักท่องเทีย่วมาเยอืน ภายในมชีวีประวตัขิองสุนัข
พนัธุ์อาคติะอย่างละเอยีด และยงัมสีนิคา้ ของทีร่ะลกึของเจา้สนุขัพนัธุ์อะคติะสดุน่ารกัจําหน่ายอกีดว้ย  

 
จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงคาคโุนะดาเตะ เดนิเลน่ ย่านชุมชนซามูไรโบราณ มชีือ่เสยีงโด่งดงัเคยเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคา
คโุนะดาเตะ และเป็นถิน่ฐานของชาวซามูไรสมยัก่อนซึง่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก ในปจัจุบนัยงัมบี้านพกัอาศยัอยู่
ประมาณ 80 หลงัคาเรอืนทีย่งัคงสถาปตัยกรรมซามไูรแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ที ีส่ดุของประเทศญีปุ่่น ซึง่มบี้านเพยีง 
6 หลังที่เปิดให้ผู้คนได้เข้าไปชมความสวยงามภายในบ้าน และในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายเมษายนถึงต้น
พฤษภาคม กจ็ะมดีอกซากรุะแบบหอ้ยระยา้ หรอืเรยีกวา่ ชิดาเระซากรุะ ทีบ่านเตม็สองขา้งทางทัว่ชุมชน โดยทีน่ี่ได้ข ึ้น
ชือ่วา่เป็นอกีหนึง่จุดชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่น 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ONSEN YUPOPO หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ย ์
 หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชน้ํ่าแร่ (ออนเซน็) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง จะช่วยทําใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 
 
 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

 
 

5 พฤษภาคม 62  วนัท่ีห้า – สวนคิตาคามิเทน็โชจิ* - วดัชูซนจิ – เซนได – อิสระตามอธัยาศยั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 นําท่านเดนิทางสู่ สวนคิตาคามิเท็นโชจิ เป็น 1 ใน 3 สถานทีช่มซากุระขึ้นชื่อในภูมภิาคโทโฮคุ คติาคามเิทนโชจเิป็น

สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ โดยมจีุดเด่นคอืต้นซากุระกว่า 10,000 ต้น เรยีงรายเลยีบแม่น้ําคติะคามเิป็น
ระยะทางยาวกว่า 2 กโิลเมตร โดยซากุระจะบานตัง้ช่วงต้นปลายเดอืนเมษายน ไปจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม พรอ้มกบั
ภาพธงปลาคารฟ์ทีส่ะทอ้นลงบนผนืน้ําเป็นภาพทีส่วยงาม  

 
 หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่วดัชูซนจิ (CHUSONJI TEMPLE) สรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่11 โดยตระกูลฟูจวิาระแห่งโอชูซึง่

ปกครองภูมภิาคโทโฮคุในสมยันัน้ ด้วยความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีอ่ยากใหเ้มอืงสงบสุขปราศจากสงคราม ในปี 1124 
จงึมกีารสรา้งอาคารสทีองอรา่มขึน้ ซึง่ความงดงามนัน้ สะกดใจผูม้าเยอืนตัง้แต่อดตีต่อเนื่องมาจนถงึปจัจุบนั นอกจากนี้ 
บรเิวณฮริะอซิมุซิึง่วดัชซูนจติัง้อยู่นัน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เซทอาหารญ่ีปุ่ น  

 
 
 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนได ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั หรอื ชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงเซนได อิจิบนัโจ ถนนช้
อปป้ิง Sun Mall Ichibancho หรอืเลีย้วทางขวากจ็ะเป็นถนนชอ้ปป้ิง VLANDOME Ichibancho และขา้มไปยงัถนนชอ้ป
ป้ิง Ichibancho 4-Chome จนสดุทีถ่นนโจเซนจ ิ(Jozenji-dori)ใกลก้บัสถานรีถไฟใต้ดนิ Kotodaikoen ตลอดสองขา้งทาง
ของถนนนัน้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ ชอ็ปของแบรนด์เนมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่พวกเสื้อผา้ รองเทา้เครือ่ง 
ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย     

 เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Route-Inn Sendai Nagamachi Inter หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
 คํ่าคนืนี้ยงัสามารแชน้ํ่าแร ่(ออนเซน็) เพือ่ผอ่นคลายเมือ่ยลา้ตลอดทัง้วนัทีผ่า่นมา  

 
 

6 พฤษภาคม 62  วนัท่ีหก - สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภมิู    

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเซนได 
 *เฉพาะขากลบั* สายการบินไทยชาเตอรไ์ฟลท์  (บริการเช่าเหมา่ล าจากฝัง่ญ่ีปุ่ น)  
 เวลาและหมายเลขไฟลท์บินจะยงัไมร่ะบุลงในระบบของสายกายบิน จนกว่าจะถงึวนั5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
 หมายเลขไฟลท์และเวลาสามารถเปล่ียนแปลงได้ เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  
10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบินเซนได โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG-8059 
15.30 น. ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

  
หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภยัทาง
ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคญั..... 

 
 

รหสั ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็ (2-11 ปี) 
(พกักบัผูใ้หญ่) 

ราคาเดก็ **1** 
(2-5 ปี) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

HNJZ1 1 – 6 พฤษภาคม 2562 49,999.- 47,999.- 40,999.- 12,000.- 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

**1**หมายเหตุ ราคาเดก็ 2-5 ปี ไมใ่ช้ เตียง** * *2**ราคาทารก ไมเ่กิน 2 ปี 10,000 บาท  
**3** ไมร่บัจอยแลนด ์ 
อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่รถ-รบัสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหน้าทวัร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์ 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณทีีไ่มส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ 

ทางบรษิทัฯ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆในกรณทีีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสดุวสิยับาง
ประการเชน่ การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื
สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํพกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์พนกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาจองลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
กรณ ียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหน้า 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 16 - 30 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 
 แจง้ลว่งหน้า 1- 15 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทาํการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋และอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ 
จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เชน่เดยีวกบัผูท้ ีย่ ืน่ขอวซีา่กบัทาง
สถานทตูฯ)  
ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั 
หรอือืน่ๆ สาหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  
(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่าํนักในประเทศญีปุ่่น  
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น   (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อยา่งน้อย 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


