
 

 

รหัสทัวร B2B1903171 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ฟชช่ิง 6 วัน 4 คืน (TG) 
ซัปโปโร โนโบริเบ็ทส ึหุบเขานรกจิโกกุดานิ ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ  

กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ําแข็ง ภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ กิจกรรม ณ ลานสก ี 

โอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตร ีศาลเจาฮอกไกโด ชอปปم�งทานุกโิคจ ิชอปปم�งซูซูกิโนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG670 
(สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเชาชมววิฮาโกดาเตะ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ชม หบุเขา
นรกจิโกกดุานิ (Jigokudani)  
หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya 
เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอน
ท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณท่ีมคีวันรอนๆ พวยพุงขึ้นมาอยูตลอดเวลา 
และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซน็ที่มีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา
หุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถอืตะบองคอยตอนรับเปนยักษท่ีคอยคุม
กันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนท่ีของที่น่ีไมวาจะเปนรานขายของที่ระลึก
หองน้ําจะมีป�ายตางๆที่มีสัญลักษณรูปยักษใหเห็นโดดเดนเปนเอกลักษณ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ตัง้อยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน

เมืองใหญอันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีตไดเปนเมืองทาท่ีมีการคาขายกับ
ชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเรา
จะพบเห็นไดจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกท่ีต้ังอยูริม
เนินเขา อาคารโกดังอิฐแดงเการิมทาเรือ  
ถนนหนทางที่กวาง รถรางเกาและทางเดินเทาที่ปูดวยหิน ประกอบกับเพลงที่เปดเสียง
ตามสายใหไดยินท่ัวเมือง  
เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะเปนเมืองที่สวยท่ีสุดแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคาเนโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของฮา
โกดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง  
แมอาคารท่ีเห็นจะเปนอาคารใหมท่ีถูกสรางขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกา ซึ่งถกูไฟไหม
คร้ังใหญเผาทําลายไปเม่ือป 1907  
แตยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม 



 

 

 น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนสูยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโกดาเตะ (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) ขึ้นไปจุด
ชมวิวท่ีจะเห็นทัศนียภาพที่สวยท่ีสุดของเมือง ที่มีน้ําทะเลขนาบอยูทั้ง 2 ดาน 
เปนคอคอดกระ เมื่อยามค่ําคืนบานเรือนและถนนหนทางจะเปดไฟ จึงทําใหเห็นแสง
ระยิบระยับและยังถือเปน 1 ใน 3 ทิวทัศนยามค่ําคืนอันงดงามของญี่ปุ�น (โดยอีกสอง
แหงคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภูเขาร็อคโค เมืองโกเบ) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก YUNOKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานโมโตมาจิ – กิจกรรมตกปลาวากาซากบินน้ําแข็ง – ภูเขา

ไฟโชวะชินซนั – ทะเลสาบโทยะ – แชน้ําแรธรรมชาต ิ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ



 

 

เลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด ไมวาจะเปนปหูลากหลายชนิด 
ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไขหอยเมน กุง ท่ีมีทัง้แบบสดและแบบแหงหรือจะเปนผลไม
ข้ึนช่ือตามฤดูกาลและผักพ้ืนเมืองหลากหลายชนิดหรือทานจะเลือกลองกิจกรรมตก
ปลาหมึกหรือล้ิมลองไอศกรีมหมึกดําที่เปนของขึ้นช่ือของเมืองฮาโกดาเตะไดอีกดวย 

 ชมเมืองยานโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สาย
มุงตรงสูทาเรือ ถนนเหลาน้ีเปนที่นิยมในหมูผูรักการเดินเท่ียวชมวิว เน่ืองจากเรียงราย
ไปดวยอาคารตางๆ ทีม่ีเอกลักษณและมีภูมทิัศนอันหลากหลาย 
เม่ือครั้งอดีตไดเปนเมอืงทาที่มีการคาขายกับชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําให
วัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทใน 
เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ทานจะพบเห็นจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกา
แบบตะวันตกท่ีต้ังอยูริมเนินเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ําแข็ง เปนกิจกรรมข้ึนช่ือของฤดูหนาว วิธีการงายๆ

เพียงหยอนเบ็ดลงในรูที่เจาะผิวน้ําแข็งบนทะเลสาบที่ทางเจาหนาท่ีเตรียมไวให ปลาที่
ไดจากการตกเบด็เราสามารถนํามาประกอบอาหารงายๆเปนเทมปุระ 
ปลาวากาซากิอรอยอยาบอกใครเลยทีเดียว ใหทานเพลิดเพลินกับการตกปลาวากาซา
กิอยางสนุกสนาน 

 ชมภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบรุุษไปรษณียผูคนพบ
ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม 
ของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการ
ส่ันสะเทือนของผิวโลกในป1946 ซึง่ระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ปจนกลายมาเปน
ภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน  
“อนุสรณทางธรรมชาตแิหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนท่ีระลึก 



 

 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลมมเีสนรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกดิจากปากปลองภูเขาไฟอูสุระเบิด ต้ังอยูใกลกับ ทะเลสาบ
ชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวใน 
ชวงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima 
Island)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOYA HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 4 กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี –  

นาฬิกาไอน้ําโบราณ – เมนูปู 3 ชนิด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 กิจกรรม ณ ลานสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลานสกโีอตารุเท็งกุยามะ) 
ต้ังอยูท่ีบริเวณดานลางของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดยกระเชาแหงน้ี
ถือวาเปนอีกหน่ึงจุดท่ีเราจะไดเห็นวิวสวยๆของเมือง ตัวกระเชาเองจะสามารถข้ึนไป
ยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใชเวลาเพียง 4 นาทีเทาน้ัน เมื่อขึ้นไปแลวเรา
จะไดเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามแบบ 360 องศา 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว  
1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบ
ปรับปรงุเปนรานอาหารเรียงรายอยู  
คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปน
เสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว  
โดยมกีารสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 พิพิธภัณฑกลองดนตร ีพิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญท่ีสุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรใีนญี่ปุ�น  
โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของ
เมือง 

 นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะ
พนไอน้ํา มีเสียงดนตรดัีงข้ึนทุกๆ  
15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กบัเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน ** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ
เทียบเทา 

วันท่ี 5 ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รานจําหนายของฝาก –  
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ชอปปم�งทานุกิโคจิ – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีต้ังอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาท่ีมีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจบุันก็ยงัคงมคีวามเกี่ยวของผูกพันกบัวิถชีีวิตของชาวฮ
อกไกโดอยางลึกซึ้ง เร่ิมต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน  
ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ  

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม 
ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ข้ึนช่ือที่สุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito  
ซึ่งมีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทาน
รักทาน หรือวาซ้ือเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 



 

 

 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

 ตลาดปลาซัปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อก 
ข้ึนไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เปน

หน่ึงในตลาดที่ใหญท่ีสุดของเมือง  
 รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆ 
 ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแพงมาก
นัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ชอปปم�งทานุกิโคจิ อิสระชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ เปนยานชอปปم�งเกาแก ท่ีเปดใหบริการ

ยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไมวาจะฝน
ตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากน้ียังมี
รานคามากกวาถงึ 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สวนสินคาก็มท้ัีง
เส้ือผาและรองเทาแบรนดอยางเชน UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, 
PUMA เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน DAISO ที่ทุกอยาง 
ราคา 100 เยน รวมไปถึงราน DONKI ท่ีมีขายทุกอยางตั้งแตเคร่ืองใชไฟฟ�าไปถึง
เคร่ืองสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจ  
หรือถาเดินจนหมดแรง ที่น่ีก็มรีานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยู 

 อิสระชอปปم�งยาน ซูซกูโินะ (SUSUKINO) เปนยานบันเทิงที่ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ซูซู
กิโนะเต็มไปดวยรานคา 5,000 รานและรานอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลา
กลางคืน และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยู



 

 

ถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน 
SUSUKINO ในเวลาค่ําคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะเปดไฟ
ประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที ่รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหารภัตตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมยยามราตร ีท้ังไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
รวมกันมากกวา 4,000 ราน  
ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมา
เรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของ 
รานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด ยานซูซูกิโนะ มักจะมีช่ือเรียกท่ีรูจกักันดีในหมูคน
ไทยและนักทองเท่ียววาเปน “ตรอกราเมน” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเมนใหเลือกทาน
กันมากมาย ไมวาจะเปน มิโสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรรีร่าเมน เปนตน โดยมรีาคา
เร่ิมตนเพียงชามละ 750 เยนเทาน้ัน 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งซูซูกโินะ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ   

[TG671 10.00-15.50] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
10.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG671  

สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราคาบรกิาร : HOKKAIDO HAKODATE สโนว ฟชช่ิง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 07-12 ม.ค.63 48,900.- 48,900.- 46,900.- 8,900.- 39,900.- 
วันที่ 14-19 ม.ค.63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
วันที่ 21-26 ม.ค.63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
วันที่ 31 ม.ค.-05 
ก.พ.63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 



 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบติัใน

การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน

เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


