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รหสัโปรแกรมทวัร ์   A02 HOK SPRING SUMER  5D3N JUL17-HB-W10 

 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่7-11 พ.ค. 60 วนัวสิาขบูชา 31,999 31,999 31,999 21,000 10,000  

วนัที ่14-18 พ.ค. 60 29,999 29,999 29,999 21,000 10,000  

วนัที ่21-25 พ.ค. 60 29,999 29,999 29,999 21,000 10,000  

วนัที ่28-1 ม.ิย. 60 29,999 29,999 29,999 21,000 10,000  

วนัที ่4-8 ม.ิย. 60 30,999 30,999 30,999 21,000 10,000  
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วนัที ่11-15 ม.ิย. 60 30,999 30,999 30,999 21,000 10,000  

วนัที ่18-22 ม.ิย. 60 30,999 30,999 30,999 21,000 10,000  

วนัที ่25-29 ม.ิย. 60 30,999 30,999 30,999 21,000 10,000  

วนัที ่2-6 ก.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,000 12,000  

วนัที ่9-13 ก.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,000 12,000  

วนัที ่16-20 ก.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,000 12,000  

วนัที ่23-27 ก.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,000 12,000  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                                             ( - / - / - ) 

20.00 น       พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ S สายการบิน  ASIA ATLANTIC 

AIRLINES (HB) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอนรับ 
23.00 น      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7904 

(บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- ภูเขาไฟโชวะ – ฟารม์หมสีนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้) –  
                         ทะเลสาบโทยะ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ– บุฟเฟตป์ูยกัษ ์3 ชนดิ – ออนเซ็นธรรมชาต ิ                              

(- / L / D) 

08.55 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึน าท่านชม หุบเขาจโิกคุดาน ิหรอื “หุบเขา

นรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกวา่หุบเขานรกนัน้เพราะ
ทีน่ี่มทีัง้บอ่โคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืน

นรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแร่
และออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืดตามธรรมชาต ิ

อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถันซึ่งเกิดจากความรอ้นใตพ้ิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมี
ลักษณะเป็นเนินเขา มทีางเดนิใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ตลอดขา้งทาง หากเดนิไปเรื่อยๆจะพบกับ 

"อโุอนุมะ" ซึง่เป็นบอ่ก ามะถันขนาดใหญ่ มอีณุหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส และยัง
มนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมักแชเ่ทา้เพือ่เป็นการผอ่นคลายและเชือ่วา่ชว่ยในการ

รักษาโรคทีเ่กีย่วกับเทา้ไดเ้ป็นอย่างดอีกีดว้ย จากนัน้น าชม ภูเขาไฟโชวะ หรอื
ที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซงั” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 

นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ

รัฐบาลญี่ปุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งใหม่  จากนั้นน าท่านชม ศูนย์
อนุรกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล (คา่เขา้ฟารม์หม ี800 เยน และคา่กระเชา้ 1,500 เยน) ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมพัีนธุ์
ทีห่ายาก มถีิน่ก านดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบไดใ้นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่
เกาะครูนิเทา่นัน้ แตก็่คอ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นุรักษ์พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นี้ภายในมฝีูง

หมีสนี ้าตาลนับรอ้ยตัวท่ามกลางธรรมชาตทิี่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังมีหมีสนี ้าตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัหมสี ีและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับหมอีกีดว้ย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู หมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น 

บา่ย ชม ทะเลสาบโทยะหรือโทยะโกะตัง้อยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทัง้ยังเป็นหนึง่ในทะเลสาบยอด
นยิมของเกาะ ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลมาปีละไม่นอ้ยกวา่หนึง่ลา้นคน เนื่องจาก

เป็นสถานทีท่่องเทีย่งทีส่วยงาม ดว้ยววิทวิทัศน์ของภูเขาโยะเทอซิัง และเกาะ
กลางทะเลสาบ จากนั้นชมศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร 

เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ

เมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์
รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุ

ถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภูมภิาคคนัโต เดนิเลน่ช็อปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้

เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น

แหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยัง
มรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์
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และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด
ใหญ ่ 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตป์ูยกัษ ์3 ชนดิ (ปูซูไว ปูทาราบะ ปูขน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สาเก 
ไมอ่ ัน้ 

ทีพ่กั A PA  R ESO R T  H O K KA ID O  // HOTEL ROUTE INN SAPPORO SHIROISHI ห รือ เที ย บ เท่ า 
หลงัอาหารเย็นใหท้า่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ

*กรณีโรงแรมไมม่อีอนเซนเจา้หนา้ทีพ่าไปใชบ้รกิารดา้นนอก* 

วนัทีส่าม เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ - ซปัโปโร - หอนาฬกิาโบราณ – สวนโอโดร ิ– ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด   

(B / L / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าส าคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมือง

ตัง้อยู่บนทีล่าดต า่ของภูเขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอ
ตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมี

โกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลทข์องทีน่ี ่

คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนีส้รา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย
สนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง ครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีก

ครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระ
เดนิชมตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู JAPAN SET 
บา่ย ผ่านชมหอนาฬกิาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและ

บรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลงัจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ท าให ้

จัดเป็นอาคารทีเ่ก่าแก่หลังหนึ่งในเมอืงตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 1881 จากบรษัิท E. 
Howard & Co. เมอืง Boston จากนัน้ชม สวนโอโดร ิซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีต่ัง้อยู่

ทางดา้นตะวันออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ังตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่
แบ่งตัวเมอืงเป็นซกีเหนือใต ้มถีนนตัดผ่านเป็นชว่งๆ ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับ

ปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น ้าพุ และงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้มสลับกับมา้น่ังที่

มใีหเ้ลอืกน่ังพักผ่อน ชม ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรือ “อะคะเร็งงะ” ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง เป็น
อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิที่
ท าจากซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ทีเ่ป็นหมู่บา้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจบุัน

อย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี 
พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยู่เพียงไม่กีแ่ห่ง 

อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมื่อปี 

พ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู ่ 
เย็น     อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ยา่นตรอกราเมน 

ทีพ่กั Sapporo Prince Hotel // Sapporo New Otani Inn Hotel // Sapporo Tokyu REI Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ – ถนนทานุกโิคจ ิ                                               (B / L / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟุราโนะ  ตัง้อยู่บรเิวณศูนยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดรั้บฉายาวา่ “เฮะ โซะ โนะ มะ 

ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟารม์ สวนสวยแห่งนี้ปลกูโดยครอบครัว

โทมิตะที่ไดม้ีการสืบทอดมากว่า 70 ปี เริ่ม
จ ากการปลูก เพื่ อ ช มค วาม งามภ าย ใน

ครอบครัว มชีือ่เสยีงโดยไดน้ าตน้ลาเวนเดอร์

มาจากประเทศฝร่ังเศสเขา้มาปลูก จากนั้น
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ภายในเวลา 3 ปี ไดน้ าดอกลาเวนเดอร์มาสกัดเป็นน ้าหอมและไดค้วามนิยมตลอดมา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็สามารถ
ขยายพืน้ทีป่ลกูไดผ้ลผลติ จนมชีือ่เสยีงมาจนถงึปัจจุบัน นักทอ่งเทีย่วนิยมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นเพือ่ชม

ทุง่ลาเวนเดอร ์ฤดกูาลบาน ประมาณชว่งปลายเดอืนมถิุนายน - ตน้เดอืนสงิหาคม (ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลาย
เดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด ์หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั ้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ ื่อว่า “Small Town Of The Most 
Beautiful Hills”  ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมืองนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาววิ ระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็ม 

ไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตัดสลบักับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉาก
หลัง สลับเนนิเขา น าทา่นชมสวนสวยอกีหนึง่ ณ เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ีHill of Seasonal Colors หรอื ซิ

กไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุง่ดอกไมช้ดิไิซ  หรอื The Hill of Seasonal Colors มวีวิทวิทัศนอ์ันสวยงามของ ทุง่ดอกไม ้
ในรูปแบบพาโนรามาทีส่ลับสบัเปลีย่นกันอวดสสีันสะพร่ังไปตามฤดูกาล ทัง้ฤดูใบไมผ้ลฤิดรูอ้นจนกระทั่งใบไมร้่วง ให ้

ไดช้ืน่ชมกัน ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะท าใหท้า่นหลงรักเมอืงนี้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนช็อปป้ิงทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้

เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อย่างรา้นขาย
กโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุ่นดว้ย เนื่องจาก

มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตา
ทานุกขินาดใหญ ่ 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็น 

ทีพ่กั WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ                                                                                                   (B / - / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 (บรกิาร

อาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

16.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบรษัิท
ทวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 
หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศ
ญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ  

(ช าระ ณ วนัเชคอนิทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หรอื ท่านละ 20,000 บาท กรณีเดนิททางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หากมกีาร

ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็ม

ใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
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1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคาร

ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วันไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

7 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   A02 HOK SPRING SUMER  5D3N JUL17-HB-W10 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

หมายเหต ุ
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 

 
 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


