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HOKKAIDO SNOW HAKODATE 7D4N 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอรอ่ย 

นั่งกระเชา้ชมความสวยงามยามค ่าคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

สนุกสุดเหว่ียงกบักิจกรรมทา้ลมหนาว KIRORO SKI RESORT 

พิเศษ บุฟเฟ่ตปู์และแช่ออนสไตล์ญีปุ่่น 2 คืนเต็ม 

 

อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปู 

 

 15 – 21 มีนาคม 2561 

ราคา 37,900.- 

HX 762  03.30 – 07.05  

HX 690  12.00 – 17.55 

HX 697  14.55 – 20.20  

HX 767  02.00 – 03.55 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –  

ชิโตเซ่ 
  - 

AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE 

หรือเทียบเทา่ 

3 
ชิโตเซ่ – หมู่บา้นไอนุ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – ฟารม์หมี – 

 นั่งกระเชา้ชมวิวยามค ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ    

YUNOKAWA KANKO HOTEL 

SHOEN หรือเทียบเทา่ 

4 
ฮาโกดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์–     

ยา่นเมืองเก่าโมโตมาจ ิ– จโิกกุดานิ – โนโบริเบ็ตส ึ    

NOBORIBETSU MANSEIKAKU 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

5 
โนโบริเบ็ตสึ – KIRORO SKI  RESORT – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอ

น ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร   

- 
SAPPORO TOBU HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

6 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – 

สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  

-   

7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     
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23.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 สายการ
บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 

 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
12.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

17.55 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 **อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัรบัประทานภายในสนามบิน** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิเท้าเข้าสู่ที่พกั ชิโตเซ่ ณ AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE 

หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมอืงบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น นัก

คน้ควา้เชื่อว่าชาวไอนุมเีชือ้สายคอเคซอย หรอืชาวผวิขาว ซึง่เป็นคนละเชือ้สายกบัชาวญี่ปุ่ นส่วน

ใหญ่ ทฤษฏทีีว่่านี้มาจากรปูลกัษณ์ของชาวไอนุทีเ่ป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซยี แต่

DAY 1 กรงุเทพฯ 

DAY 3 ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของ

เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – ชิโตเซ่ 
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หลงัจากการทดสอบทางดเีอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มเีชอืสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบบั

กล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่าชาวญี่ปุ่ น และในต านานของชาวไอนุนัน้กไ็ด้กล่าว

ว่า "ชาวไอนุอยู่ทีน่ี่หลายแสนปีก่อนทีบุ่ตรแห่งพระอาทติยจ์ะมา" มหีลายทฤษฏกีล่าวถงึต้นก าเนิด

ของชาวไอนุ หากแต่ความจรงิในเรือ่งนี้ยงัคงคลุมเครอือยู่มาก ไมส่ามารถบอกไดว้่าชาวไอนุมาจาก

ไหน อยูท่ีน่ี่อยูแ่ลว้หรอืไม ่แลว้สบืเชือ้สายมาจากใคร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภเูขาโชวะอยูใ่นการดแูลของรฐับาลญีปุ่่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงที่

ลอ้มรอบไปดว้ยทะเล มธีรรมชาตทิีส่วยงามและยงัเป็นท่าเรอืนานาชาตแิห่งแรงของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

น าท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้

ของเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสงูถงึ 334 เมตร ไดร้บัการยกยอ่งว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

โดยในยามค ่าคนืที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเหน็ววิทศันียภาพ

ของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนี้จะมลีกัษณะรปูร่างคลา้ยกบัววันอน

หมอบ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ฮาโกดาเตะ ณ YUNOKAWA KANKO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์) 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรอืที่เรียกกันว่า      

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสนิคา้นานาชาต ิอาท ิอาหารทะเล ผกัและ

ผลไมส้ด รวมถงึเสือ้ผา้และขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัของชาวเมอืงเป็นประจ าเรยีง

รายไปบนถนนกว่า 360 รา้น ซึง่นับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิค้าใหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมอืงฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บรเิวณใกล้ ๆ กนันัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รปูรา่งคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึง่มคีวามงดงามมาก ทีต่รงนัน้จะเรยีกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจน

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่

สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรบัท าการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่

น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคย

ถูกใชเ้ป็นทีท่ าการของคณะผูป้กครองเมอืงตัง้แต่ปี 1900 โบถสเ์ก่า (Church Group of Motomachi) 

โบสถ์หลากสไตลท์ีท่ าใหน้ึกยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื่องท่าส าคญั ซึง่ยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรม

อนัทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งด ี

จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงั

ไม่ดบั จงึก่อให้เกดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชัว่

กลัป์ 

ส มค ว ร แ ก่ เ ว ล า  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ ที่ พั ก  โน โบ ริ เบ็ต สึ  ณ  NOBORIBETSU 

MANSEIKAKU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์) 

DAY 4 ฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ                

จิโกกดุานิ – โนโบริเบต็สึ 
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*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรอืที่เรียกกันว่า       

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ KIRORO SKI RESORT สนุกกบักจิกรรมท้าลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่อง

เล่น อาท ิสโนว์โมบิล, สโนว์ลาฟต้ิง, สโนว์สเลต็ ตามอธัยาศยัทามกลางบรรยากาศหิมะขาว

โพลน (ค่าอปุกรณ์และกิจกรรมภายใน KIRORO SKI RESORT ไม่รวมในราคาทวัร)์ 

**แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน KIRORO SKI 

RESORT เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเล่นกิจกรรมได้อย่างเตม็ท่ี** 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

DAY 5 
โนโบริเบต็สึ – KIRORO SKI  RESORT – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ –  

พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ  SAPPORO TOBU HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 
 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคกึคกัประจ าเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี่ 36 (1904) อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจ าเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท้่านเลอืกซือ้ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ทีน่ าไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรงุแต่งไดอ้ยา่งกลมกล่อมอยา่งจใุจ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงที่ เรยร่์า เอ้าท์เลต็ ซึ่งถอืเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและเสื้อผ้าแฟชัน่ของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา 

อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, 

CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมสีนิคา้เครือ่งมอื

เครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
 
 
 

DAY 6 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร่์า เอ้าทเ์ลต็ – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบิน ฮ่องกง 



 
 
 

หน้า 7 / 9 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  CLHXC747-HOKAIDO SNOW HAKODATE-7D-MAR-HX-W13 

 
 

 

02.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 767 

03.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

ก าหนดการเดินทาง : 15 – 21 มีนาคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 37,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      35,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      35,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ ไมร่บัรวมวนัเสารอ์าทติย ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร  100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


