
 

 

 
 

 



 

 

JAPAN 
ROMANTIC SAPPORO HAKODATE 6D4N  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) 

(TG670 23.55-08.20+1) 

    

2 

ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกุดา

นิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดา

เตะ – แชน่ ้าแร่ธรรมชาต ิ

✈ ✈ ✈ 

HEWITT RESORT HAKODATE 

[✈] หรือเทียบเทา่ 

3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – 

ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - ทะเลสาบโทยะ – แชน่ ้าแร่ธรรมชาต ิ
✈ ✈ ✈ 

TOYA KANKO HOTEL [✈] หรือ

เทียบเทา่  

4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คติาอิ

ช ิ– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – เมืองซปัโป

โร – บุฟเฟ่เมนูปู แบบไมอ่ ัน้ 

✈ ✈ ✈ 

MERCURE SAPPOROHOTEL 

หรือเทยีบเทา่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

มี.ค. - เม.ย. 66 55,900.- 10,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ต ั๋วเครือ่งบนิ ไมม่รีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

5 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนินแหง่พระพุทธเจ้า – โมอายแหง่เมืองฮอก

ไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิง JR 

TOWER – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

✈ อสิระ อสิระ 

MERCURE SAPPOROHOTEL 

หรือเทยีบเทา่ 

6 
ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรรภูม)ิ 

(TG671 10.30-15.50) 
✈ ✈  

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซ ัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 23.55-

08.20+1) 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่ ให้การตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (สายการบินมี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ยา่น

โมโตมาจ ิ– นั่งกระเช้าชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแรธ่รรมชาติ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสตัว์ พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 เมืองโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีงแหง่หนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าทา่นชม หุบเขานรกจโิกกุดานิ 

(Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง 

Noboribetsu ทีเ่รียกวา่หุบเขานรกนัน้ เพราะทีน่ี่มที ัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดือดตามธรรมชาตกิระจาย

ไปท ั่วบริเวณที่มีควนัร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่และออนเซ็นที่มี

ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรบั

เป็นยกัษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัให้ผูม้าเยือนดงันัน้ทุกบรเิวณพื้นทีข่องทีน่ี่ไมว่า่จะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึห้องน ้าจะ

มป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลกัษณ์รูปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 



 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมือง

ใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อคร ั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกบัชาวต่างชาติฝั่ งตะวนัตก ซึ่งท าให้

วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบเห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคาร

บา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ต ัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอฐิแดงโกดงัเก่ารมิท่าเรือ ถนนหนทางทีก่ว้าง รถราง

เกา่และทางเดนิเทา้ทีปู่ดว้ยหนิ ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายให้ไดย้นิท ั่วเมือง เสรมิบรรยากาศให้

ฮาโกดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุง่ตรงสูท่่าเรือ ถนน

เหล่าน้ีเป็นที่นิยมในหมู่ผู้รกัการเดนิเทีย่วชมววิ เน่ืองจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณ์และมี

ภูมิทศัน์อนัหลากหลายเมื่อคร ั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกบัชาวต่างชาติฝั่ งตะวนัตก ซึ่งท าให้

วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ รา้นอาหาร 

อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยูร่มิเนินเขา 



 

 

 

 น าทา่นนั่ง กระเช้าไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึง่เปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์

ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมววิทีจ่ะเห็นทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุของเมือง ทีม่ี

น ้าทะเลขนาบอยู่ท ัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ เมือ่ยามค ่าคนืบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าให้เห็น

แสงระยบิระยบัและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนอนังดงามของญีปุ่่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอนิา

สะ เมอืงนางาซาก ิกบั ภเูขาร็อคโกะ เมอืงโกเบ) 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

ทีพ่กั HEWITT RESORT HAKODATE หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

หลงัอาหารค ่า ใหท้า่ไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตล์ญีปุ่่ นหรือเทียบเทา่ 

  



 

 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ภูเขาไฟโชวะชนิซนั – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - ทะเลสาบโทยะ – 

แช่น ้าแรธ่รรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 น าท่านสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ให้ท่านไดเ้พลดิเพลินกบัการเลือกซ้ือเลือกชม

อาหารทะเลขึน้ชื่อของเกาะฮอกไกโด ไมว่่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุ้ง ที่มี

ท ัง้แบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผกัพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด 

 

 มุง่หน้าสู ่โกดงัอฐิแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงั

เก็บสนิค้าของเมือง แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้คร ัง้

ใหญเ่ผาท าลายไปเมือ่ปี 1970 แตย่งัคงเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปตัยกรรมแบบด ัง้เดมิ 



 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4) 

 น าชม ภูเขาไฟโชวะซินซนั (Showa Shinzan) ซึง่มีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผูค้น้พบความเคลือ่นไหวและการ

เกดิขึน้มาใหมข่องภูเขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหมท่ีเ่กดิจากการส ั่นสะเทือนของ

ผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิตอ่กนันานถงึ 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชนิซนั ดงัทีเ่ห็นอยู่ปจัจุบนัอยู่ใน

ความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

  



 

 

 น าท่านชม ฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมีสี

น ้าตาลที่มีต ัง้แต่เจ้าหมีตวัเล็กๆไปจนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่น่ีไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่น่ีได้รบัการดูแลและฝึกให้

คุ้นเคยกบัคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดู น้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ที่ น่ี

นกัทอ่งเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหลา่หมที ัง้หลายดว้ย ขนมปงั และแอปเป้ิล ซึง่จะมจุีดจ าหน่ายอาหารหม ี

 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญรู่ปวงกลมมเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิ

จากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ต ัง้อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งน้ีมีความ

พิเศษตรงที่น ้าจะไม่แข็งตวัในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ

(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเว้นฤดูหนาว) และเมือ่คร ัง้อดีต ในวนัที ่7-9 ก.ค. 2008 

เหลา่ผูน้ า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นทีจ่ดัการประชุม โดยพกักนัทีโ่รงแรมหรูระดบั 5 ดาวทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  ทะเลสาบแห่ง

น้ี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่5) 

ทีพ่กั TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

หลงัอาหารค ่า ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตล์ญีปุ่่ น 

วนัทีส่ี ่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแกว้คติาอชิิ – โรงงานช็อคโกแลตอชิิ

ยะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – เมืองซปัโปโร – บุฟเฟ่เมนูปู แบบไมอ่ ัน้ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบ

ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใช้ส าหรบั



 

 

เป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนน

หลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็น

ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภณัฑ์

กลอ่งดนตรีในญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถือเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์ของเมอืง 

 

 แวะชม โรงเป่าแก้วคติาอชิิ มีชือ่เสียงทางดา้นการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่า

แกว้เพือ่ใช้เป็นทุน่ใหเ้รือ แตป่จัจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรง



 

 

เป่าแก้วคติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อต ัง้ขึน้ต ัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มี

อยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 

นอกจากน้ียงัมสีอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7)  

 น าทา่นซ้ือของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของ

ญี่ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อ

ทีส่ดุของทีน้ี่คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรกั ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปให้

คนทีท่า่นรกัทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได้ 

 

 น าท่านแวะช้อปป้ิง รา้นจ าหน่ายของฝากของที่ระลกึ ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมสีนิคา้ลดราคา

มากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลือกซ้ือสนิคา้ภายในรา้น 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร พเิศษบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ขาปูยกัษ์และเน้ือชนิดตา่งๆ แบบไมอ่ ัน้ 

ทีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนินแหง่พระพุทธเจา้ – โมอายแหง่เมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET 

PARK SAPPORO – ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งน้ีต ัง้อยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนา

พุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ใน

ปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเกี ่ยวข้องผูกพนักบัวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ้ง เริ ่มต ั้งแต่การมา



 

 

สกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารงัควาญ วนัเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที ่มี

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ต ัง้อยูท่างตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่

ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดงัชาวญี่ปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมี

น ้าหนกัมากถงึ 1500 ตนั ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤดู ฤดูหนาวก็จะรูส้กึ

ได้ถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido 

เลยทีเดยีว จากนัน้น าทา่นชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือทีเ่รียกว่า (makomanai takino reien) สรา้ง

ขึน้ในปี 1982 มีเน้ือทีท่ ัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูปปั้นหินโมอายขนาดใหญ่ต ัง้ตระหงา่น

เรียงรายอยูจ่ านวนมาก 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาด

ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ต ัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั 

สนามบนิชิโตเซะ เปิดให้บรกิารเมือ่เดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีรา้นค้าแบรนด์ตา่งๆกว่า 128 รา้น 



 

 

รวมถึงรา้นค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น ั่ง และรา้นจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจาก

ฟาร์มทอ้งถิน่ประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ แหล่งช้อปป้ิงใน MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

 น าท่านมุ่งสู่ JR TOWER แหล่งที่ต ัง้ของห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง เช่น 

ร้าน BIC CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน 100 เยน ,ร้าน 

UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟช ั่นวยัรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนช ัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัมี พพิธิภณัฑ์รา

เมน เป็นแหล่งรวมราเมนชื่อดงัท ั่วท ัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัทีน่ี่ ให้นกัท่องเที่ยวที่ชืน่ชอบราเมนไดล้ิ้ม

รสชมิราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ยา่งจุใจ 



 

 

 

  



 

 

 น าท่านช้อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี 

จุดเดน่ของย่านน้ีคือการสรา้งหลงัคาทีค่ลุมท ั่วตลาด ไมว่่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะ เข้าก็สามารถมาเดนิช้

อปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กโิลเมตรสว่นสนิคา้

ก็มีท ัง้เสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาด

ไม่ได้ เลยก็คือร้าน Daiso ที่ทุ กอย่างราคา 100 เยน  รวมไปถึงร้าน  Donkiที่มีขายทุกอย่างต ั้งแต่

เครือ่งใช้ไฟฟ้าไปถงึเครือ่งส าอางค์ในราคาทีถู่กจนน่าตกใจหรือถ้าเดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารดงัๆหลาย

รา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ทีพ่กั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่ก ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูม)ิ (TG671 10.30-15.50) 

เชา้ รบัประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเช็คเอาท์และตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชโิตเซะ 

 ถงึ สนามบนิชโิตเซะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG 671 (สายการบนิมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครือ่ง) 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ROMANTIC SAPPORO HAKODATE 6 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ั๋ว 

22 – 27 มี.ค. 66 55,900.- 10,900.- 40,900.- 

24 มี.ค. – 29 มี.ค. 66 55,900.- 10,900.- 40,900.- 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 66 55,900.- 10,900.- 40,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ต ั๋วเครือ่งบนิ 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถงึประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่และคนขบัรถรวม  

1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหน้าทวัร์ทีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1.อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 

 คา่ต ั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มกนัท ัง้คณะ   คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี  คา่จา้งมคัคเุทศก์บรกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 ก.ก.  คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลบั ช ัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั ทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ั๋วเครือ่งบนิ   

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงค์จะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ ั่ง จาก ช ัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นช ัน้ธุรกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะตอ้งด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วนั 

และ หากมีตอ้งการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ั่ง ตอ้งด าเนินการทีเ่คาน์เตอร์ของสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง ดว้ยตวัทา่นเอง 

เท่านัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือ

หลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัร์เรียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกต ั๋วโดยสาร  

- การจดัทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่าง

ใด  

- ในกรณีทีลู่กค้าตอ้ง ออกต ั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯล่วงหน้าทุกคร ัง้  เพื่อ

ตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถ

เดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกต ั๋วไปแลว้   

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) , ห้องพกัคู่ (Twin / Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช ัน้เดียวกนั หรือ อยู่



 

 

ตดิกนั **ในกรณีทีท่่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คอื [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรือ ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษิทั ฯ หรือมคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่น ้าหนกัสมัภาระ (รวมในต ั๋วเครือ่งบนิ) โดยท ั่วไป 20 กโิลกรมั 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

         -   ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั   

(ส าหรบัผู้โดยสารช ัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็น

สทิธขิองสายการบนิ 

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สมัภาระน ้าหนกัเกิน 

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 คา่ประกนัอุบตัเิหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหตุ 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  

** ลูกคา้ทา่นใด สนใจซ้ือประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

เบี้ยประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 

ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวติหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



 

 

1.8 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% เฉพาะคา่บรกิาร 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวีซา่ให้กบัคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์จะพ านกั

ระยะส ัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั **ถ้ากรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใช้วีซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายเพิม่

ในการขอวีซา่ตามที ่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่มนิิบาร์ใน

ห้องและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ รวมท ัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนกัเกนิกว่าที่สายการบนิ

นัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯ ไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิไปแล้ว ซึ่งลูกคา้ตอ้งช าระสว่นต่าง

เพิม่ 

4.  คา่ทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึง่ตอ้งช าระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง 

ส าหรบัสว่นทีเ่พิม่เตมิแกห่วัหน้าทวัร์ทีด่แูลคณะจากเมอืงไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

5.  ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ั่วโมงก่อนการเดนิทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม

ของทางญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลกิ 

1.  การท าการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลงัจากท าการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการจองมายงับรษิทัฯ 

     กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

     โดยทุกการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์ ารองทีน่ ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ 25 วนั ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถือว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกลู่กคา้ทา่นอืน่ทีอ่ยูล่ าดบัถดัไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มท ัง้สง่รายชื่อ

ส ารองที่น ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชือ่พรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด 



 

 

วนัที่ใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบัมากกว่า 6 เดือน

ขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไมม่ ั่นใจโปรดสอบถาม 

**การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษิทั เชน่ แฟกซ์  อเีมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถงึศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปี

นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั  

** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเงือ่นไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บรกิารของท่าน เน่ืองจาก 

เมือ่ท่านช าระเงนิครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีน่กัท่องเทีย่วหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นกัทอ่งเทีย่วหรือตวัแทน

จ าหน่าย(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทั อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพือ่เป็นการ

แจง้ยกเลกิกบัทางบรษิทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางบรษิทัไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรบัเงนิค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคืนที่บรษิทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ

คา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงนิเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ เรือ่ง หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก าหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” 

ดงัน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่บัวนัเดนิทาง) คืนเงนิคา่ทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง

เพือ่การเตรียมการน าเทีย่ว ท ัง้หมด เชน่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วนัก่อนเดนิทาง (ไมน่บัวนัเดนิทาง) คืนเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิเพือ่การเตรียมการน าเทีย่ว ท ัง้หมด เชน่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคืนแกน่กัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึง่มีการหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนื่องจากทางบรษิทัมคีา่ใช้จา่ยทีไ่ดจ้า่ย

จรงิเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแล้ว เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั   และ คา่ใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

เป็นตน้ ** 



 

 

4.4 การยกเลิกเดนิทางกบักรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบนิมีการการนัตี

มดัจ าทีน่ ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรือ คา่

ทวัร์ท ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลกิการเดนิทางที่บริษทัได้โฆษณาไว้  ซึ่งมใิช่ความผดิของบริษทัเอง  ทางบรษิทัยนิดีคืน

เงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง โปรดอ่าน

ขอ้ความให้ถีถ่้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร ัง้ เพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

** ส าคญั !! บริษทัท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้สิน้ ** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดนิทางต้องมีข ัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนั้น ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการ

เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่นอนัเกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขข้อตกลง

ตา่งๆ ท ัง้หมด  



 

 

7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติ้องแจ้งล่วงหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบนิ 

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า  

8. อตัราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต ั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชื้อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ช ั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีท ัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลท ัง้น้ีเพือ่ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นส าคญั 

10. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้ 

 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไม่ว่าจะ

ดว้ยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

เพือ่เป็นการยืนยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ต ั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง (ท ั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลูกค้า แต่ท ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีคร ัง้)  

3. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางอเิล็กทรอนิกส์ทีย่งัมอีายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั 



 

 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านกัระยะส ัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรือมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑ์ทีท่ ามาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทีส่งูมาก 

 

 

 

 

 

 

 


