
 

 

 

 
 

 

 
 
 

               
 
 

** ข้ึน กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทศัน์และความงามท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
** น าท่านข้ึน “ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ชมวิวมุมสูงปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายห้าแฉก 
** ชมการจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ซามูไร นินจา ท่ี “หมู่บ้านดาเตะจไิดมุระ” 
** สมัผสัแหล่งน ้าแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่ น ณ “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
** สนุกสนานกบัการ “น่ังรถไฟท้องถิน่” เพ่ือประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย “แช่น ้าแร่ออนเซ็น”  
** บริการท่านดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

ก าหนดการเดนิทาง 15 - 20 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 
 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง หมู่บ้านดาเตะจไิดมุระ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - เมืองฮาโกดาเตะ - 
ขึน้กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ 

08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเขา้สู่ “หมู่บ้านดาเตะจไิดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura)” เป็นหมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอ
โดะในสมยัโบราณ ภายในพ้ืนท่ีหมู่บา้นมีทั้ง หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้น
ซามไูร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยูใ่นหนงัญ่ีปุ่นโบราณเลย
ทีเดียว นอกจากน้ียงัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามไูร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบ
ชาวเอโดะอีกดว้ย   
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิด
ปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยูใ่นการดูแลของรัฐบาล
ญ่ีปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากน้ีบริเวณเชิงเขายงัเป็นท่ี อนุรักษพ์นัธุห์มีสีน ้ าตาล 
ซ่ึง เป็นหมีพนัธุท่ี์หาไดย้ากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น 

 จากนั้นน าท่านผา่นชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นโดยมีเสน้รอบวงยาวถึง 43 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เพื่อใหทุ้กท่าน “ขึน้
กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ท่ีมีความสูง 334เมตร ใหท่้านชมวิวและทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองฮาโกดาเตะท่ี
เปิดไฟระยบิระยบั โดยมีอ่าวและท่าเรือฮาโกดาเตะขนาบทั้งสองดา้น ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามในยาม
ค ่าคืนสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น และสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  พกัที่ HOTEL RESOL HAKODATE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    



 

 

 

วนัที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจ ิ- Red Brick Warehouses - ขึน้ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - 
ภูเขาโยเตอิ - สวนน ้าแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเชา้ ตลาดน้ีจะคึกคกัในช่วงเวลา ตี5-เท่ียง
และอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ ตลาดน้ีประกอบดว้ยร้านอาหารและร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายอาหารทะเลและ
ผกัรวมกว่า 300 ร้าน สมัผสับรรยกาศตลาดสด และ ตลาดปลาแบบญ่ีปุ่นท่ีน าของสดไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึก หอย
เม่น ปูอลาสกา้ ปลาชนิด ต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ย่านโมโตมาจ”ิ ยา่นเนินเขาติดกบัอ่าวฮาโกดาเตะมจุีด
ชมวิวยอดนิยมท่ีมองจากเนินลงไปดา้นล่างเป็นท่าเรือฮาโกดาเตะ ชมส่ิงปลกูสร้างท่ีมีกล่ินอายแบบยโุรป เช่น 
โบสถช์าวคริสเตียน และ อาคารแปลกตา ท่ีมีเร่ืองราวความเป็นมาตลอดจนประวติัศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ 
ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาตั้งแต่สมยัญ่ีปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรับท าการคา้กบัต่างชาติโดย  อาคารท่ีมี
ความส าคญั และ สวยงามมากท่ีสุดคือ “ศาลาประชาคมหลงัเก่า” ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นท่ีท าการของคณะ
ผูป้กครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 ซ่ึงยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งดี   
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ห้างสไตล์วนิเทจอฐิแดง อะคาเรนกะโซโกะ (Red Brick Warehouses)” เป็นอาคาร
โกดงัเก่าท่ีท าดว้ยอิฐสีแดง เดิมเคยเป็นท่าเรือ ต่อมาถกูดดัแปลงใหก้ลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีบรรยากาศแตกต่าง
จากท่ีอ่ืน โดยแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีร้านคา้จ  าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ร้านอาหารต่างๆ และพ้ืนท่ีว่างส าหรับ
จดัแสดงนิทรรศการและงานอีเวน้ทต่์างๆ อยา่งน่าสนใจ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ปราการแห่งน้ีสร้างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รูปแบบของ
ปราการสร้างแบบฝร่ังเศส จึงท าใหป้ราการแห่งน้ีมีลกัษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอ่ืนๆในญ่ีปุ่น 
ท่ีน่ีถกูสร้างข้ึนในสมยัเอโดะตอนปลายซ่ึงป้อมปราการแห่งน้ีถกูใชเ้ป็นท่ีป้องกนัการรุกรานจากพวกมหาอ านาจ 
แลว้น าท่านข้ึนอาคารดา้นบน (Goryokaku Tower ) เพื่อชมความสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการโกเรียวคา
คุ ซึงปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายหา้แฉกท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาวในฤดูหนาว และเต็มไปดว้ยดอกซากุระใน
ฤดูใบไมพ้ลิ จากนั้นน าท่านผา่นชม “ภูเขาโยเตอ”ิ ท่ีไดรั้บการกล่าวขานกนัว่าเป็น “ภูเขาฟจิู” ของเกาะฮอกไกโด 
ภูเขาน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองน ้ าพุธรรมชาติท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ น าท่านชม “สวนน า้แร่ฟุกดุาชิ” เป็นหน่ึงใน
บรรดาแหล่งน ้ าแร่ผดุท่ีผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 น ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศญ่ีปุ่น  
 พกัที่ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ ออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การ



 

 

อาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัที่ส่ี เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- น่ังรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -  
ช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้นปูยักษ์ 3ชนิด 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ “เมอืงโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และน าท่านสู่ “ถนนซาไกมา
จ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ือง
แกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน ้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le TAO มีใหท่้านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ 
ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านท่ี
อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนั้นน าท่านเปล่ียนอริยาบถ “นั่งรถไฟท้องถิ่น” เพื่อเดินทางสู่ “เมืองซปัโปโร”ใหท่้าน
ทดลองใชบ้ริการรถไฟในญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่าเป็นการคมนาคมท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น ท่านจะ
สนุกสนานกบัการนัง่รถไฟเพื่อประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงพร้อมชมบรรยากาศริมทะเลของอ่าวอิ
ชิคาริ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค” ท่ีถือเป็นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ยา่น “ย่านซูซูกโินะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ย



 

 

นกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงท่ีขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเมง็
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหม ูเน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อั้น 
 พกัที่ DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัที่ห้า ท าเนียบรัฐบาลเก่า - พพิธิภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจ ิ- ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเขา้ชม “ท าเนยีบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอก
แบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้น
กอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนท่ีจะยา้ยไป ท่ีท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี จากนั้นน าท่านสู่ 
“พพิธิภัณฑ์เบยีร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum)” เปิดเมื่อปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลัน่ ภายใน
พิพิธภณัฑจ์ะแนะน าประวติัของเบียร์ในญ่ีปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ มาจดัเป็นนิทรรศการ ถดั
จากพิพิธภณัฑเ์ป็นท่ีตั้งของสวนเบียร์ซปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ 
Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร์ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ยา่น “ทานูกโิคจ”ิ ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป 
ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ จากนั้นเดินทางสู่ “ห้างมติซุย เอ้าท์เลต็ 
(MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo พร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป 
นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



 

 

   
 

วนัที่หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 

เดนิทาง  15 - 20 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -24,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 24/12/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ  านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


