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ราคาเพยีง 53,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO HAKODATE FREE TIME 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 14-19 พฤศจกิายน 61 53,900.- 

วนัที ่ 27 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 61 53,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศันย์ามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

  เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิถนนทีน่ยิมในหมูผู่ร้กัการเดนิเทีย่วชมววิ 

  อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ อาคารทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึทีต่ ัง้อยูภ่ายใน 
  ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ที ่คลองโอตารุ 

  อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร ่แหลง่ทีต่ ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมาย 

  ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 เมนูป้ิงยา่งพรอ้มปู 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ     

2 

สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอมอ่น
สกายพารค์-เมอืงฮาโกดาเตะ-ยา่น
โมโตมาจ-ิน ัง่กระเชา้ชมววิเมอืงฮา

โกดาเตะ 

✈ �  �  

HAKODATE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิ
แดง-ชมววิบนหอโกะเรยีวคะค-ุ
เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน-ิแช่

นํา้แร ่

�  �  �  

NOBORIBETSU 
ONSEN HOTEL  

[♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-บอ่นํา้พฟุกู ิ
ดาช-ิเมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุ
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอ

นํา้โบราณ-เมนปู ู3 ชนดิ 

�  �  �  

SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงซบัโปโร �  อสิระ อสิระ 
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ �  ✈ 
  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ

ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ 

08.00 น เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากนัน้นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูในเรือ่งโดราเอม่อนการต์นูที่

เป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยังมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอม่อน เชน่ 

รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ และยังมโีซนหอ้งสมุด

จะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจดัจําหน่าย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ นําทา่น เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 

19 สายมุ่งตรงสูท่า่เรอื ถนนเหลา่นี้เป็นทีน่ยิมในหมู่ผูร้ักการเดนิเทีย่วชมววิ เนื่องจากเรยีงรายไปดว้ยอาคาร

ตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณ์และมภีมูทิศันอ์ันหลาก หลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาติ

ฝ่ังตะวันตก ซึง่ทําใหว้ัฒนธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถ์

ครสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวนัตกทีต่ัง้อยู่รมิเนนิเขา ทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ภเูขาฮาโกดา

เตะ โดยนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ชมจุดชมววิววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ทีม่ีน้ําทะเลขนาบอยู่

ทัง้ 2 ดา้น เมือ่ยามคํา่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยับ เป็นววิทวิทศันย์าม

คํา่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ชมววิบนหอคอยโกะเรยีวคะค ุ

เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกุดาน ิ- แช่นํา้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่

ของเกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปูหลายหลายชนดิ ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและ

แบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพืน้เมอืงและนําทา่น ขึน้หอคอยโกะเรยีวคะค ุเพือ่ชมววิ

สวนโกะเรยีวคะค ุทีเ่ป็นป้อมปราการรูปทรงหา้เหลีย่มทีส่รา้งข ึน้ เพือ่ป้องกนัการรกุรานจากทางตอนเหนอื

ของประเทศญีปุ่่ นในปี 1864 เป็นป้อมปราการแรกทีม่สีไตล ์Vauban ในประเทศญีปุ่่ น และถกูกําหนดใหเ้ป็น

สถานทีท่างประวัตศิาสตร ์สถานทีน่ี้เป็นจุดทีม่ชี ือ่เสยีงสาํหรับการชมดอกซากรุะ และเป็นสถานทีส่าํหรับการ

พักผ่อนของคนพืน้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ ทีอ่ยู่รมิทา่เรอืฮาโกดะเตะเป็น

หนึง่ในทา่เรอืคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของญีปุ่่ น ในบรเิวณอ่าวเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที่

ระลกึทีต่ัง้อยู่ภายในตกึเกา่ คณุจะเพลดิเพลนิกบัการเดนิกนิลมชมววิรอบบรเิวณนี้ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทาง

เสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัว่เมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก นําทา่นชม 

จโิกกดุาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อันเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัที4่ ชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั – บอ่นํา้พุฟูกดิาช ิ– เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้โบราณ – เมนูป ู3 ชนดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิ

จากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัที่

เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้ม

บันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทีอ่ยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ

นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํา้พฟุกุดิาช ิเป็นสวนทคีนญีปุ่่ นนยิมเดนิทางมาดืม่น้ําแรบ่่อน้ําพุนี้ไดร้บัเลอืกจาก

กระทรวงส ิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหนึง่ในรอ้ยน้ําทีบ่รสิทุธิใ์นญีปุ่่ น บ่อน้ําพุเกดิจากหมิะบนภเูขาทีล่ะลายและไหล

ผ่านชัน้หนิในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอ่น้ําพุทางธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ อุณหภมูจิะอยูท่ี6่ องศาเซล

เซยีลตลอดทัง้ปี โดยอุดมไปดว้ยแร่ธาต ุดงันัน้คนสว่นใหญ่จะนําน้ํากลบัไปทานทีบ่า้น ใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามและชมิรสชาตขิองน้ําแร่ทีต่ดิอันดบัในญีปุ่่ น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์

นําทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร ทีเ่ชือ่มตอ่กบัอ่าวโอตารุ โดยในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.

1920 ตรงกบัยุคอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอ่าว ซึง่ในยามคํา่คนืคลองแห่งนี้ไดร้ับคําขนานนาม

ว่าเป็นจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ที่

ภายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนั

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ินําทา่นชม นาฬกิาไอ

นํา้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน้ํา มเีสยีงดนตรดีงัข ึน้ทกุๆ 

15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน้ําอกีเรอืนทีแ่คนาดา  จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร่ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

*** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงซบัโปโร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ในเมอืงซปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซุิโกช ิทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัของญีปุ่่ น 

หรอืจะเป็นรา้น 100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่ ถนนทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เครือ่งสาํอาง JR TOWER แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เชน่ 
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รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO 

ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยังม ีพพิธิภณัฑร์าเมน เป็น

แหลง่รวม ราเมนชือ่ดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัทีน่ี่ ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบราเมนไดล้ ิม้รสชมิรา

เมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ย่างจุใจ 

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.00 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   

                                                                                                                                                          GO2CTS-TG004       หนา้ 7 จาก 10 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG004 HOK  FREE TIME 6D4N NOV18-TG-W21 

 

โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE FREE TIME 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่  

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

14-19 พฤศจกิายน 61 53,900 50,900 50,900 45,900 30,000 8,900 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 53,900 50,900 50,900 45,900 30,000 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


