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GRAND HAKODATE (X’MAS) 6D4N 

เท่ียวตอนเหนือสดุของญ่ีปุ่ น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย 

นั่งกระเชา้ชมความสวยงามยามค ่าคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

ชมเทศกาลฮาโกดาตะคริสตม์าสแฟนตาซี 

 พิเศษ!!! บฟุเฟ่ตป์แูละแช่ออนสไตลญ่ี์ปุ่ น 3 คืนเต็ม 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ไม่อั้น 

30 พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 2560 

ราคา 54,900.- 

 

TG 670   23.55 – 08.20  

 TG 671   10.00 – 15.50 
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20.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

 

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

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมอืงบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น นัก

คน้คว้าเชื่อว่าชาวไอนุมเีชือ้สายคอเคซอย หรอืชาวผวิขาว ซึง่เป็นคนละเชือ้สายกบัชาวญี่ปุ่ นส่วน

ใหญ่ ทฤษฏทีีว่่านี้มาจากรปูลกัษณ์ของชาวไอนุทีเ่ป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซยี แต่

วนัท่ี รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเทา่ B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บา้นไอนุ – มารีนปารค์นิกส ์–                  

 น่ังกระเชา้ชมววิยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
 

  

YUNOKAWA KANKO HOTEL  

SHOEN  

3 

ฮาโกดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร ์–     

 ยา่นเมืองเก่าโมโตมาจ ิ– วดัโคริวจ ิ- โกดงัอิฐแดง (ฮาโกดาตะ

ครสิตม์าสแฟนตาซี) – ฮาโกดาเตะ 

   

HAKODATE TAKUBOKUTEL HOTEL 

4 

ฮาโกดาเตะ - วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ภูเขาโชวะ (น่ังกระเชา้) – 

ฟารม์หมี - จดุชมววิทะเลสาบโซโระ (ถา่ยรูป) – จโิกกุดานิ -           

โนโบริเบ็ตสึ 

   

NOBORIBETSU MANSEIKAKU 

HOTEL 

5 
โนโบริเบ็ตสึ - คลองโอตารุ – นาฬกิาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – 

พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต – ยา่นทานูกิโคจิ - ซปัโปโร   

- 
VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA 

PARK 

6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ   
 

   

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – มารีนปารค์นิกส ์–  

นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
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หลงัจากการทดสอบทางดเีอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มเีชอืสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบบั

กล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่าชาวญี่ปุ่ น และในต านานของชาวไอนุนัน้กไ็ดก้ล่าว

ว่า "ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทติยจ์ะมา" มหีลายทฤษฏกีล่าวถงึต้นก าเนิด

ของชาวไอนุ หากแต่ความจรงิในเรื่องนี้ยงัคงคลุมเครอือยู่มาก ไม่สามารถบอกไดว้่าชาวไอนุมาจาก

ไหน อยูท่ีน่ี่อยูแ่ลว้หรอืไม ่แลว้สบืเชือ้สายมาจากใคร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ มารีนปารค์นิกส ์ซึ่งก่อสรา้งตามแบบแปลน JASSKO ประเทศเดนมารค์ เป็น

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าขนาดใหญ่ พบกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทีน่่ารกัอย่างใกลช้ดิแค่มอืเอื้อม ชม

โชว์แมวน ้าและปลาโลมา นอกจากนัน้ท่านยงัจะได้รบัความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมื่นตวั

ทีว่่ายวนอยูใ่นแทง็กก์ระจกพรอ้มเสยีงเพลงทีแ่สนไพเราะ โดยความสวยงามอยูต่รงทีส่เีงนิเลื่อมของ

ปลาตดักบัน ้าสนี ้าเงนิ ซึ่งการว่ายไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้ หาดูได้ยากในอควา

เรี่ยมทัว่ไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสมัผสัมาก่อนแน่นอน 

ท่านยงัจะได้เขา้อุโมงค์ใต้น ้าเพื่อดูปลาฉลามและสตัว์น ้าทะเลอนุรกัษ์ทีห่ายาก เช่น ปลาหมกึยกัษ์ 

เต่าทะเล มา้น ้า และอื่น ๆ อกีมากมาย 

จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

ตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสูงถงึ 334 เมตร ไดร้บัการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 

ของโลก โดยในยามค ่าคนืที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิว

ทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะน้ีจะมลีกัษณะรปูร่างคลา้ย

กบัววันอนหมอบ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ YUNOKAWA KANKO HOTEL 

SHOEN หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัชมววิยามค ่าคนืของเมอืงฮาโกดาเตะ ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ นภายใน

โรงแรม หรอืที่เรยีกกนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง

และชาวญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้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 ซึ่งนับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิค้าให้เลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมอืงฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บรเิวณใกล้ ๆ กนันัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รปูรา่งคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึง่มคีวามงดงามมาก ทีต่รงนัน้จะเรยีกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัิ

ศาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยั

ญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะเป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติโดยมสีิง่ปลูกสรา้งที่น่าสนใจ

มากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยโุรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็น

ที่ท าการของคณะผู้ปกครองเมอืงตัง้แต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์

หลากสไตล์ที่ท าให้นึกยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื่องท่าส าคญั ซึ่งยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรมอนั

ทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ วดัโคริวจิ วดัทีเ่ก่าแก่ที่สุดในฮาโกะดาเตะ ซึง่เป็นวดัทีม่คีวามแตกตัง้จากวดัทัง้หมด 41 

แห่ง บนเกาะฮอกไกโด ครัง้หนึ่งเคยเป็นทีพ่กัอาศยัของนกับุญทีช่่วยกนัเผยแพร่ศาสนาในช่วงสมยั

สงคราม ตวัอาคารหลกัทีเ่หลอือยูค่าดว่าสรา้งขึน้ราวปีค.ศ. 1633 แกะสลกัดว้ยภาพสงิโตและมงักร

บนบานประตูสวยงามน่าอศัจรรย์ ซึ่งใช้วสัดุที่มรีาคาแพงมากในการก่อสรา้งถงึแม้ว่าปัจจุบนัจะดู

ทรมุโทรมมากกต็าม อสิระใหท้่านชมสถาปัตยกรรมญีปุ่่ นแบบโบราณทีว่ดัแห่งนี้ตามอธัยาศบั 

DAY 3 ฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ –  

วดัโคริวจิ - โกดงัอิฐแดง (ฮาโกดาตะคริสต์มาสแฟนตาซี)  – ฮาโกดาเตะ 
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น าท่านสมัผสัความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดงัอิฐแดง ในปีอนัเซอทิี ่6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะไดเ้ปิด

เป็นท่าเรอืส าหรบัการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นพร้อมกับท่าเรอืโยโกฮามาและ

ท่าเรอืนางาซาก ิเมอืงฮาโกดาเตะไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นท่าเรอืเป็นอย่างมากและยงัเป็นแหล่ง

ทีร่วบรวมวฒันธรรมของชาวต่างชาตอิกีด้วย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ย่านโกดงัแดง

คาเนโมร ิปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วไปแลว้ส าหรบัหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดงั

เก็บสนิค้าของเมอืงฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึ้นมาทดแทนอาคาร

หลงัเก่า ซึง่ถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมือ่ปี 1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตัง้อยู่เรียงรายริมอ่าว       

(อิสระให้ท่านได้ถ่ายรปูภาพความประทบัใจกบัเทศกาลฮาโกดาตะคริสตม์าสแฟนตาซี) 

 จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ HAKODATE TAKUBOKUTEL HOTEL  หรอื

เทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นภายในโรงแรม หรอืที่

เรยีกกนัว่า การอาบออนเซน็ ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงั

เชื่อกนัว่าการอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ ขุนเขาและแหล่งน ้า

ธรรมชาต ิรวมถงึทะเลสาบโอนุมะโดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอนัสวยงามตัง้อยู่ในฤดู

หนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็และมกีจิกรรมฤดูหนาว อาทเิช่น ปัน่จกัรยาน, สโน

โมบลิ, ฯลฯ เป็นอกีสถานทีท่ีต่ดิชารต์ของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาเยอืน 

จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้อง

ใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมา

DAY 4 
ฮาโกดาเตะ - วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ - ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี –                      

จดุชมวิวทะเลสาบโซโระ (ถ่ายรปู) – จิโกกดุานิ - โนโบริเบต็สึ 
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เป็นภูเขาโชวะ ดงัทีเ่หน็อยู่ ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยู่ในการดแูลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์

ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็น

หมพีนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวไซโระ ชมทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรามา ทีจ่ะใหท้่านสมัผสัความ

งดงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา ไปพรอ้มกบัความงามของของทะเลสาบโทยะ ภูเขาอุสุ โชวะชนิซงั 

อกีทัง้เกาะน้อยใหญ่มากมาย อสิระใหท้่านเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงั

ไมด่บั จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ชัว่กลัป์ 

 จากนั ้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  โนโบริเบ็ตสึ ณ  NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL 

 หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นภายในโรงแรม หรอืที่

เรยีกกนัว่า การอาบออนเซน็ ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงั

เชื่อกนัว่าการอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เส้นทางในการขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืง   โอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้

ท่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

DAY 5 โนโบริเบต็สึ - คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต 

– ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาท ี

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง 

แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภณัฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต์ป)ู 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต ซึง่เป็นโรงงานผลติชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่านสามารถลิ้ม

ลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวตัิอันยาวนาน

ของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปี

ตลอดถนนจะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่

ระลึกรวมแล้วกว่า  200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย  อาทิ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK หรอื

เทยีบเท่า 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET SANDWICH AND TEA 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.50  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 30 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 54,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      52,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      52,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 48,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 9,500 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

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 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


