
 

   
   

  
 

 
 

 

 

เร ิ�มตน้เพยีง 56,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

  ทวัรจ์ดัเต็มทกุ HILIGHT!!! เที�ยวเต็มทกุวนั!!! อาหารครบทกุมื�อ!!! ปิ� งยา่งป ู3 ชนดิ!!! 
  น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศันย์ามคํ�าคนืที�สวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 
  ชม ใบไมเ้ปลี�ยนสที ี� ยา่นเมอืงโจซงัเค สถานที� ท ี�ใบไมเ้ปลี�ยนสสีวยงงดงาม 
  ชมเมอืงทา่ที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ที� คลองโอตาร ุ
  ชอ้ปปิ� ง ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ที�ต ั�งของหา้ง สรรพสนิคา้ชื�อดงัและรา้นคา้มากมาย 
  ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 2 คนืเต็ม 



 

   
   

  
 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  02-07 ตลุาคม 61 56,900.- 

วนัที�  23-28 ตลุาคม 61 57,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั �น 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 670 

วนัที�2 
สนามบนิชโิตเซะ – หมุบ่า้นไอน ุ– เมอืงฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ

ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 
  

2 
สนามบนิชโิตเซะ-หมุบ่า้นไอน-ุเมอืงฮาโกดาเตะ- 
ยา่นโมโตมาจ-ิน ั�งกระเชา้ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ ✈ � � 

HAKODATE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง-ชมววิบนหอโกะ
เรยีวคะค-ุพพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ-ุ 
เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน-ิแชน่ํ �าแร ่

�  � � 

NOBORIBETSU 
ONSEN HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-บอ่นํ �าพุฟกูดิาช-ิเมอืงโอตาร-ุ
คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี 
นาฬกิาไอนํ�าโบราณ-แชน่ํ �าแร ่

�  � � 

JOZANKEI ONSEN 
HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ชมใบไมเ้ปลี�ยนสเีมอืงโจซงัเค-ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอก
ไกโด-ผา่นชมหอนาฬกิา-ซปัโปโร- 
ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ-ิเมนปู ู3 ชนดิ 

� � � 
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ  ✈  
 



 

   
   

  
 

08.00 น เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากนั�นนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวไอน ุปัจจบุนัที�นี�จัดตั �งเป็นพพิธิภณัฑช์นพื�นเมอืงไอนุ ทา่นจะไดช้มการแสดง

วถิชีวีติ, เรื�องราวความเป็นมาของชนเผา่, ขา้วของเครื�องใช,้ อาวธุในการลา่สตัว,์ และการดํารงชวีติของชาว

ไอนุในอดตี ที�ถกูถา่ยทอดมาจนถงึปัจจบุนั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ นําทา่น เที�ยวชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 

19 สายมุง่ตรงสูท่า่เรอื ถนนเหลา่นี�เป็นที�นยิมในหมูผู่ร้ักการเดนิเที�ยวชมววิ เนื�องจากเรยีงรายไปดว้ยอาคาร

ตา่งๆ ที�มเีอกลักษณ์และมภีมูทิัศนอ์นัหลาก หลายเมื�อครั �งอดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ที�มกีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาติ

ฝั�งตะวันตก ซึ�งทําใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ�งทา่นจะพบเห็นจากโบสถ์

ครสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวันตกที�ตั �งอยูร่มิเนนิเขา ทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ภเูขาฮาโกดา

เตะ โดยนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพื�อชมจดุชมววิววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ที�มนํี�าทะเลขนาบอยู่

ทั �ง 2 ดา้น เมื�อยามคํ�าคนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั เป็นววิทวิทศันย์าม

คํ�าคนืที�สวยตดิอนัดับ 1 ใน 3 ของโลก 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร 

  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ชมววิบนหอคอยโกะเรยีวคะค ุ

พพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ ุ- เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ- แชน่ํ �าแร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื�อ เลอืกชมอาหารทะเลขึ�นชื�อ

ของเกาะฮอกไกโด ไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อยเมน่ กุง้ ที�มทีั �งแบบสดและ

แบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึ�นชื�อตามฤดกูาลและผกัพื�นเมอืงและนําทา่น ขึ�นหอคอยโกะเรยีวคะค ุเพื�อชมววิ

สวนโกะเรยีวคะค ุที�เป็นป้อมปราการรปูทรงหา้เหลี�ยมที�สรา้งขึ�น เพื�อป้องกนัการรกุรานจากทางตอนเหนอื

ของประเทศญี�ปุ่ นในปี 1864 เป็นป้อมปราการแรกที�มสีไตล ์Vauban ในประเทศญี�ปุ่ น และถกูกําหนดใหเ้ป็น

สถานที�ทางประวัตศิาสตร ์สถานที�นี�เป็นจดุที�มชี ื�อเสยีงสําหรับการชมดอกซากรุะ และเป็นสถานที�สําหรับการ

พักผอ่นของคนพื�นเมอืง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ ที�อยูร่มิทา่เรอืฮาโกดะเตะเป็น

หนึ�งในทา่เรอืคา้ขายระหวา่งประเทศแหง่แรกของญี�ปุ่ น ในบรเิวณอา่วเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที�

ระลกึที�ตั �งอยูภ่ายในตกึเกา่ คณุจะเพลดิเพลนิกบัการเดนิกนิลมชมววิรอบบรเิวณนี�ประกอบกบัเพลงที�เปิดทาง

เสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั�วเมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงที�สวยที�สดุแสนโรแมนตกิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ ุชมวธิกีารแปรรปูสาหรา่ยทะเลเป็นผลติภณัฑช์นดิตา่งๆ และเชญิ

ชวนทา่นลิ�มลองไอศครมีสาหรา่ยทะเล ของขึ�นชื�อของที�นี� หลังจากนั�นใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการซื�อสนิคา้ที�

ระลกึ และเก็บภาพความประทับใจ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีง

แหง่หนึ�งของเกาะฮอกไก นําทา่นชม จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึ�งยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิ

นํ�าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�ยงัคงอยู ่

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 



 

   
   

  
 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่�าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�4 ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั – บอ่นํ �าพฟุกูดิาช ิ– เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํ �าโบราณ – เมอืงโจซงัเค – แชน่ํ �าแร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ี�เกดิ

จากการสั�นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ�งระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังที�

เห็นอยู ่ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้ม

บนัทกึภาพเป็นที�ระลกึ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะที�อยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ

นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํ �าพฟุุกดิาช ิเป็นสวนทคีนญี�ปุ่ นนยิมเดนิทางมาดื�มนํ�าแรบ่อ่นํ�าพนุี�ไดร้ับเลอืกจาก

กระทรวงสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นหนึ�งในรอ้ยนํ�าที�บรสิทุธิ�ในญี�ปุ่ น บอ่นํ�าพเุกดิจากหมิะบนภเูขาที�ละลายและไหล

ผา่นชั �นหนิในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอ่นํ�าพทุางธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ อณุหภมูจิะอยูท่ี�6 องศาเซล

เซยีลตลอดทั �งปี โดยอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุดังนั�นคนสว่นใหญจ่ะนํานํ�ากลับไปทานที�บา้น ใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามและชมิรสชาตขิองนํ�าแรท่ี�ตดิอนัดบัในญี�ปุ่ น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิที�ควบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์

นําทา่นชม คลองโอตาร ุที�มคีวามยาว 1,140 เมตร ที�เชื�อมตอ่กบัอา่วโอตาร ุโดยในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.

1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึ�งในยามคํ�าคนืคลองแหง่นี�ไดร้ับคําขนานนาม

วา่เป็นจดุที�โรแมนตกิที�สดุ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชั �น ที�

ภายนอกถกูสรา้งขึ�นจากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นี�สรา้งขึ�นในปี 1910 ปัจจบุนั

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที�เกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินําทา่นชม นาฬกิาไอ

นํ �าโบราณ สไตลอ์งักฤษที�เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นั�น นาฬกิานี�จะพน่ไอนํ�า มเีสยีงดนตรดีังขึ�นทกุๆ 

15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนํ�าอกีเรอืนที�แคนาดา จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โจซงัเค 

คํ�า  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก JOZANKEI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่�าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�5 ชมใบไมเ้ปลี�ยนสเีมอืงโจซงัเค – ผา่นชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิา 

– ซปัโปโร – ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ ิ- เมนปู ู3 ชนดิ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นชม ใบไมเ้ปลี�ยนสทีี� ยา่นเมอืงโจซงัเค เป็นสถานที� ที�ใบไมเ้ปลี�ยนสสีวยงงดงามมาก คนญี�ปุ่ นนยิมไป

เดนิเขาเพื�อชมใบไมแ้ดงกนั โจซงัเค เป็นแหลง่นํ�าพรุอ้นที�อยูใ่กลต้ัวเมอืงซปัโปโรมากที�สดุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซบัโปโร ่นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ�มกอ่สรา้ง

เมื�อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาที�ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมูบ่า้น

ซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนี�ผา่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปี แตค่วามงดงามที�เห็นนั�นไดร้ับการบรูณะ

ซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยู่

ไมก่ี�แหง่ จงึไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคญัของชาตเิมื�อปี พ.ศ. 2512 นําทา่นผา่นชม 



 

   
   

  
 

หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที�เกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ที�สําคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึ�ง 

สรา้งตั �งแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลี�ยนสรา้งเป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตั �งแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แก่

ที�อยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที�สําคญัอกีแหง่หนึ�งของ

เมอืง จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ที�ตั �งของหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังและรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดช้อ้ปปิ�งไดจ้ใุจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น ABC, หา้ง 

PARCO รา้นขายเสื�อผา้แฟชั�นวัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอาง 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร 

*** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนปิู� งยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ั�น *** 

 นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�6 สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.00 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

 

โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

02-07 ตลุาคม 61 56,900 53,900 53,900 48,900 30,500 8,900 

23-28 ตลุาคม 61 57,900 54,900 54,900 49,900 31,500 8,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

  



 

   
   

  
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ   หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



 

   
   

  
 

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 



 

   
   

  
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 



 

   
   

  
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 



 

   
   

  
 

 


