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ราคาเริม่ตน้ 56,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 GO HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศันย์ามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

 เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิถนนทีน่ยิมในหมูผู่ร้กัการเดนิเทีย่วชมววิ 

 อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ อาคารทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึทีต่ ัง้อยูภ่ายใน 

 ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ที ่คลองโอตารุ 

 สนุกสนานกบั กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี

 ชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร ่แหลง่ทีต่ ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมาย 

 ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 เมนูป้ิงยา่งพรอ้มปู 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่02 – 07 ธนัวาคม 61  56,900.- 

วนัที ่31 ธนัวาคม 61 – 05 มกราคม 62  59,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ         

2 

สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-ฮา
โกดาเตะ-เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-น่ัง
กระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ 

✈ � � 

SHERATON 
HAKODATE  หรือ

เทียบเท่า  

3 

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดงัอิฐ
แดง- � � � 

TOYA SUN PALACE 
HOTEL  หรือเทียบเท่า [

♨] ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ 

4 

ดื่มน า้บริสุทธ์ิจากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ- 

คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกา

ไอน า้โบราณ- 
� � � 

PREMIER SAPPORO 
HOTEL 

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-*เมนูปู 3 ชนิด หรือเทียบเท่า  

5 
กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองซัปโป
โร-ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

� � อิสระ 
PREMIER SAPPORO 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ � ✈ 
  

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – ฮาโกดาเตะ – น ัง่กระเชา้ชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ   

08.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูในเรือ่งโดราเอม่อนการต์นูที่

เป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยังมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอม่อน เชน่ 

รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ และยังมโีซนหอ้งสมุด

จะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจดัจําหน่าย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่น เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสูท่า่เรอื ถนน

เหลา่นี้เป็นทีน่ยิมในหมู่ผูร้ักการเดนิเทีย่วชมววิ เนื่องจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณ์และมภีมู ิ

ทศันอ์ันหลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ทําใหว้ัฒนธรรม

ตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืน

เกา่แบบตะวนัตกทีต่ัง้อยูร่มิเนนิเขา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฮาโก

ดาเตะ โดยนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ชมจุดชมววิววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ทีม่น้ํีาทะเลขนาบ

อยู่ทัง้ 2 ดา้น เป็นคอคอดกระ เมือ่ยามคํา่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยับ 

เป็นววิทวิทศันย์ามคํา่คนืทีส่วยตดิอันดบั 1 ใน 3 ของโลก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SHERATON HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกะเรยีวคะค ุ– โกดงัอฐิแดง - ชมววิภเูขาไฟโชวะชนิซงั – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่

ของเกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปูหลายหลายชนดิ ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและ

แบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพืน้ เมอืงหลากหลายชนดิหรอืทา่นจะเลอืกลองกจิกรรม

ตกปลาหมกึหรอืลิม้ลองไอศกรมีหมกึดําทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย หอคอยโกเรยีวคะค ุ

หอคอยแห่งนี้ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ทางเขา้สวนสาธารณะโกะเรยีวคะค ุมคีวามสงู 107 เมตร จากดา้นบนทา่น

สามารถมองเห็นรปูร่างของสวนสาธารณะโกะเรยีวคะคทุีม่ลีกัษณะเหมอืนกบัดาว 5 แฉกพรอ้มทัง้ววิรอบๆเมอืง

ฮาโกดาเตะ ในวันทีอ่ากาศดทีา่นสามารถมองเห็นไดถ้งึฝ่ังอาโอโมรเิลยทีเ่ดยีว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   

                                                                                                                                                          GO2CTS-TG006       หนา้ 4 จาก 10 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG006 HOK WINTER 6D4N DEC18-TG-W07 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูอ่าคารโกดงัอฐิแดงเกา่รมิทา่เรอื ในปี 1859 ทา่เรอืฮาโกดะเตะเปิดทําการเป็นหนึง่

ในทา่เรอืคา้ขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญีปุ่่ น ในบรเิวณอ่าวเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึ

ทีต่ัง้อยู่ภายในตกึเกา่ คณุจะเพลดิเพลนิกบัการเดนิกนิลมชมววิรอบบรเิวณนี้ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทางเสยีง

ตามสายใหไ้ดย้นิทัว่เมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ จากนัน้นําทา่นชม 

ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการ

สัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัทีเ่ห็นอยู่ 

ปัจจบุันอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นที่

ระลกึ 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOYA SUN PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ ดืม่นํา้บรสิทุธ ิจ์ากภเูขาโยเต – เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้

โบราณ – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - เมนปู ู3 ชนดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาโยเตอ ิทีไ่ดร้ับการกลา่วขานกนัวา่เป็น”ภเูขาฟจู”ิของเกาะฮอกไกโด ใหท้า่นไดด้ ืม่นํา้

บรสิทุธ ิ ์ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ผ่านการกลัน่กรองในชัน้หนิตามธรรมชาตแิละผุดขึน้เป็นตา

น้ําบรสิทุธิท์ีม่คีวามเย็น สะอาด มแีร่ธาตทุีด่ตีอ่ร่างกาย ดื่มแลว้ทําใหท้า่นรูส้กึสดชืน่ นําทา่นเมอืงโอตาร ุเมอืง

โรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสาํคญัทางประวัตศิาสตร ์นําทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 

1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอ่าวโอตารุ ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอุตสาหกรรมการขนสง่ทาง
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เรอืบรเิวณปากอ่าว ซึง่ในยามคํา่คนืคลองแห่งนีไ้ดร้ับคําขนานนามว่าเป็นจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่

โครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุันนับเป็นมรดกทางสถาปัตย กรรมที่

เกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ินําทา่นชม นาฬกิาไอนํา้โบราณ สไตลอ์ังกฤษที่

เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน้ํา มเีสยีงดนตรดีงัข ึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิา

ไอน้ําอกีเรอืนทีแ่คนาดา นําทา่นชมโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น 

ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของ

ทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรกั ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่า่น

รักทาน หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนี้ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ที่

ไหนไม่ได ้และทา่นก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร เมนูป ู3 ชนดิ 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PREMIER SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี– ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ทา่นสมัผัสความสนุกสนานกบั กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการ

สมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื  

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทุกชนดิ ประมาณ 5000-1000 เยน** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้ง สรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ป

ป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น ABC, หา้ง PARCO รา้นขาย

เสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอาง 

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PREMIER SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ 

10.00 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

02-07 ธันวาคม 61 56,900 53,900 53,900 48,900 28,100 8,900 

31 ธ.ค. – 05 ม.ค.62 59,900 56,900 56,900 51,900 27,600 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  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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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

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 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 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] 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] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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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 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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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 

 


