
 

 

 

 

   

 

             
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทางวนัที่  5 – 9,6 – 10,12 – 16,19 – 23,20 – 24 ธันวาคม 2561      
วนัแรก กรุงเทพฯ                                                                                                5 วนั 3 คนื 

20.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 1-2  เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ

ท่านและอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอินหมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที และ

ไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่าง

น้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45 น.  คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่่น โดย สายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG 670 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) 

 
 
 



วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – ป้อมโกะเรียวคะคุ – น่ังกระเช้าชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ – เทศกาลไฟฮาโกดาเตะ 
เนินเขาฮาจิมัง – ออนเซน                                                                                                            (L/D) 

08.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย2ช่ัวโมง) น าท่านผา่นพิธี

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้..น าท่านเดินทางสู่  ฮาโกดาเตะ  เมืองท่าท่ี

ท าการการคา้กบัต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูดา้นทิศใตสู่้ ฮอกไกโด ซ่ึงมีบรรยากาศบา้นเมืองท่ีมี

กล่ินอายของต่างประเทศและเป็นลกัษณะพิเศษของท่ีน่ี นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ อาคารต่างๆ 

ท่ีจารึกประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ธรรมชาติท่ีงดงามในทุกฤดูกาล อาหารการกินอนัอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบ่อ

น ้าพรุ้อน ฯลฯ  

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญีปุ่่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็น
เมืองใหญ่อนัดบั 3 บนเกาะฮอกไกโด ตั้งอยูริ่มเชิงเขาฮาโกดาเตะ ขนาบดว้ยทะเลทั้ง 2 ดา้น เม่ือมองลงมาจาก 
ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) จะไดเ้ห็นเมืองท่ีสวยงาม จนคนญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวยกใหเ้ป็น 1 ใน 3 
วิวยามค ่าคืนท่ีสวยสุดยอดในโลก จากนั้นน าทุกท่านข้ึนหอคอย โกะเรียวคะคุ ดว้ยความสูงระดบั 107 เมตร จึง
เป็นยอดนิยมท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวจะข้ึนหอคอยเพื่อชมและถ่ายภาพจากมุมสูง ของป้อมโกะเรียวคะคุแบบ 360 
องศา จากหอสงัเกตการณ์บนชั้นท่ีสูงท่ีสุดของหอคอย คุณสามารถเห็นรูปร่างดาวของโกะเรียวคะคุไดช้ดัเจน
และภูเขา Hakodate,ช่องแคบ Tsugaru และภูเขาอ่ืนๆ ในหอสงัเกตการณ์มีพื้นท่ีจดัแสดงการเรียนรู้เก่ียวกบัโกะ
เรียวคะคุ หอสงัเกตการณ์ป้องกนัดว้ยแกว้ท่ีมีความแขง็แรง ยงัมีร้านกาแฟและร้านขายของท่ีระลึกดว้ย ป้อม
โกะเรียวคะคุ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจาก

ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์
ตะวนัตก สร้างข้ึนในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จกัรวรรดินิยมท่ีเกิดจากมหาอ านาจตะวนัตก ไปก่ีปีต่อมาป้อมแห่งน้ี
กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหวา่งกองทพัผูส้ าเร็จ
ราชการ และกองก าลงัของรัฐบาลเมจิท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่หลงัจากป้อม

แห่งน้ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ จึงถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะโดย กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) น่ีคอื
กระเช้าไฟฟ้าทีด่ีทีสุ่ดติด 1 ใน 3 ของประเทศญปุ่ีนเลยนะครับ  เพื่อข้ึนสู่จุดชมววิ
ทิวทศัน์เมืองสวยท่ีสุดในประเทศ ตวัเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลทั้งสองขา้ง จุดชมววิบนยอดเขาฮาโกดาเตะน้ี 
ในฤดูหนาวจะ ข้ึนไปไดแ้ต่รถกระเชา้ (Ropeway) เท่านั้น ถนนจะปิดเพื่อป้องกนัอนัตรายขณะหิมะตกจากนั้น
น าท่านชมเทศกาลประดบัไฟเมืองฮาโกดาเตะ  “ Hakodate Illumination”  ดว้ยถนนท่ีสวยแปลกตาและสวา่ง
ไสวไปดว้ยดวงไฟประดบักวา่ 50,000 ดวง คุณจะไดด่ื้มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคืนท่ีงดงามราวกบัความฝันซ่ึง

หาไม่ไดท่ี้ไหนนอกจากฤดูหนาวท่ีฮาโกดาเตะ ตน้ไมท่ี้ปลูกในบนเนินถนน เช่น ฮาจิมงั
ซากะ และนิจุกเคน็ซากะ จะถูกประดบัดว้ยดวงไฟ ซ่ึงจะเปล่งประกายระยบิระยบัยิง่
กวา่ ในวนัท่ีหิมะเพิ่งตกจนกองสูงบนพื้น ไฟท่ีประดบัตามตน้ไมจ้ะเปิดตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. จากนั้นนน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั IMAGIN HAKODATE 
HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 



ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบัฟเฟต์ และ บฟัเฟตข์าปูยกัษ ์ หลงัอาหารอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 

วนัทีส่าม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ซิตีท้ัวร์ย่านประวัตศิาสตร์โมโตมาจิ – โกดังอฐิแดง – นิเซโกะ ออนเซน  (B/D) 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร พร้อมเช็คเอา้ทห์อ้งพกั น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือ ของเกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปู-ปลา หลายหลายชนิด 
เช่น ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ท่ีมีทั้งแบบสดและแบบแหง้ หรือจะเป็นผลไมข้ึ้นช่ือตามฤดูกาล
และผกัพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือล้ิมลองไอศกรีมหมึกด าท่ีเป็น
ของข้ึนช่ือของเมืองฮาโกดาเตะไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านชม พื้นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัๆทางประวติัศาสตร์ท่ี
ชาวต่างชาติเขา้มาตั้งรกรากยงัเกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็น ศาลาประชาคม,สถานกงสุลองักฤษ,บ้านเก่าตระกลู
โซมะ และ สวนโมโตมาจิ เป็นสถานท่ีตั้งส าคญัของอาคารเมืองกคื็อ อาคารรัฐบาลฮอกไกโด สาขาฮาโกดาเตะ 
จุดไฮไลทก์คื็อ อาคารแห่งน้ีแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางไสตร์ยโุรป กเ็น่ืองจากวา่เมืองแห่งน้ีใน
สมยัก่อนเป็นเมืองท่าส าคญัแห่งแรกๆของประเทศท่ีเปิดการคา้ขายแบบเสรีกบัหลากหลายเช้ือชาติ ท าให้
ส่ิงก่อสร้างบางสถานท่ีในเมืองแห่งน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากหลายๆชาตินัน่เอง อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นเป็น
ท่ีระลึก (ถ่ายรูปเฉพาะด้านนอกไม่รวมค่าเข้าชมภายใน) จากนั้นน าท่านสู่ โกดังอฐิแดง โกดงัเก่าแก่อายกุวา่ร้อย
ปีท่ีท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ปัจจุบนัมีการดดัแปลงเป็นร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ 
ร้านอาหาร เมนูเดด็กคื็ออาหารทะเลข้ึนช่ือสดใหม่ทุกๆวนั จดัวา่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีน่าเดินเล่นชิลล์ๆ  หรือจะนัง่
ทานกาแฟหรือร้านาอาหารกมี็ใหเ้ลือกหลากหลายร้าน อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองโอตารุ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ระหวา่งทางแวะใหท่้านยดืเสน้ยดืสาย ณ จุดพกัรถท่ีมี
หา้งเลก็ๆคอยบริการระหวา่งทาง เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Niseko Grand Onsen Hotel 4 * /เทียบเท่า  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร หลงัรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติออนเซน 
เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

วนัทีส่ี่ คโิรโระสก ีรีสอร์ท – ซิตีท้วัร์ โอตารุ – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกโินะ                                                                  
เทศกาลไฟฤดูหนาว  Sapporo white illumination                                                        (B/L) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สกรีีสอร์ทในหมู่บ้าน Akaigawa ไม่ไกลเมือง Otaru 
แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดีเป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งท่ามกลางทศันียภาพท่ี
สวยงามของภูเขา โดยท่ีน่ีเป็นรีสอร์ทแห่งแรกและแห่งทีเดียวบนเกาะ Hokkaido ท่ีมีเจา้ของรีสอร์ทเป็นคน
ไทย! เยือนลานสกคีโิรโระ  Kiroro สกีรีสอร์ทใหญ่กิจกรรมสนุกลานสกีของท่ีน่ีนั้นใหญ่โตไม่แพท่ี้ไหน และ
เช่นเคยคนท่ีเล่นสกีไม่เป็นนั้นไม่ตอ้งเป็นห่วงเพราะท่ีน่ีมีคอร์สสอนเล่นสกีใหท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่แลว้ยงัมีคอร์ส
ส าหรับชาวต่างชาติดว้ย ให่ท่านไดอิ้สระกบัความสวยงามของหิมะไดอ้ยา่งจุใจ 

 
 
 
 



หมายเหตุ  ท่านใดมีความสนใจเดินทางขึน้กระเช้า เพือ่เดินทางตามรอยรักหนังดัง ระฆงัขอพร อนัตั้งอยู่บนจุดพคี
 ของลานสกคีโิรโระ เป็นจุดสูงสุดของทีน่ี่ สามารถน่ังกระเช้าขึน้ไปได้แม้จะไม่เล่นสก ีเพราะมีกระเช้า
รับลงมาด้วย ดังน้ัน หนาวนีท่้านไม่ควรพลาดทีจ่ะขึน้ไปส่ันระฆังขอพรเร่ืองความรัก ท่านอาจพบรัดในแดน
ปลาดิบได้โดยมิรู้ตัว (ค่ากระเช้าขึน้-ลง 2,000 ไม่รวมในค่าทวัร์ การขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาต้องขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

 คิโรโระสกี รีสอร์ท มีก าหนดการเปิดช่วงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน ของทุกปี หากมีการเล่ือนก าหนดเปิด
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ หิมะยงัตกไม่พอ บริษทั ขอเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง เป็นท่องเท่ียวใน
ซปัโปโรแทน อาทิ ตึกรัฐบาลเก่า,หอส่งสญัญาญทีวี (ไอเฟล ฮอกไกโด) หอนาฬิกาโบราณ เเทน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการ 

ประมงท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย เมืองน้ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรปผสมญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านชม คลอง

โอตารุ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือท่ีคึกคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือล าใหญ่จะถ่าย

สินคา้ลงเรือล าเลก็และล าเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาข้ึน กส็ามารถ

ขนส่งสินคา้ผา่นเรือล าใหญ่โดยตรงไดเ้ลย จากนั้นสู่ ถนนซาไกมาจ ิเป็นถนนคา้ขายท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ตั้งอยู่

กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ  ในระหวา่งช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900  เมืองโอ

ตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เตม็ไปดว้ยบริษทัชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์

ตะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และ

พิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารกระจายตวั

อยูท่างทิศใตข้องถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเลก็จะเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบักล่องดนตรี อาคารท่ีโดด

เด่นท่ีสุด คือร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีจ าหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมีนาฬิกาของแวน

คูเวอร์ตั้งอยู ่ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก  

13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟโอตารุ หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงกนัต่อ ย่าน

ซูซูกโินะ(Susukino) เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น เตม็ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ 

ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกวา่ 4,000 ร้าน ป้ายร้านคา้สวา่งไสวยามค ่าคืนจนถึงเท่ียงคืน

เลยทีเดียวตามซอยแคบๆของยา่นน้ี มีร้านก๋วยเต๋ียวราเมน Yokocho ท่ีมีช่ือเสียงของซปัโปโร และร้านอ่ืนๆ

หลายร้านใหเ้ลือกล้ิมลองรสชาติ  อิสระอาหารเย็น ณ แหล่งช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ี

พกั Smile Hotel Sapporo 4*/หรือเทยีบเท่า จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงจุใจยา่น ทานุกโิคจิ ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนน

คนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก เหมาะส าหรับ

จบัจ่ายซ้ือหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซปัโปโร (โรงแรมอยูใ่กลย้า่นทานุกิโคจิ 700 – 800 เมตร) หรือ เลือก

เดินชมและถ่ายภาพกบัเทศกาลไฟฤดูหนาว  Sapporo white illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายเุก่าแก่จดัข้ึน

คร้ังแรกในปี 1981 ดว้ยการประดบัไฟกวา่ 1,000 ดวงท่ีสวนสาธารณะโอโดริ และมีการจดังานติดต่อกนั

เร่ือยมาปัจจุบนั Sapporo White Illumination ถือเป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีมีความยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของ

http://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


ประเทศญ่ีปุ่น มีการขยายพื้นท่ีจดังานและเพิ่มจ านวนดวงไฟประดบัมากข้ึนในทุกๆ ปี จนเป็นท่ีนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวทัว่สารทิศท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไม่ขาดสาย โดยมีการเนรมิตสวนสาธารณะโอโดริใหเ้ป็นพื้นท่ี

หลกัและสญัลกัษณ์ส าคญัของงานจนกลายเป็นสุดยอดงานเทศกาลฤดูหนาวราวกบัเสกเอาดวงดาวจากทอ้งฟ้า

ลงมาไวใ้นใจกลางเมืองพร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมอ่ืนๆ เขา้ไปในพื้นท่ีจดังานเพื่อดึงดูดผูค้น สวนโอโดริอยูห่่าง

จากท่ีพกั 500 – 1,100 เมตร เท่านั้น 

 

 

 

 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ                                                                             (B)                         
เช้า         บริการประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพกั  

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน)  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671 

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

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

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 

เดก็ 1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
(เดก็มีเตยีง) 

เดก็1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เดก็ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
 

5 – 9 ธันวาคม 2561  44,900 .- 42,900 .- 38,900.- 6,000 .- 

6 – 10 ธันวาคม 2561  44,900 .- 42,900 .- 38,900.- 6,000 .- 

12 – 16 ธันวาคม 2561  42,900 .- 40,900 .- 36,900 .- 6,000 .- 

19 – 23 ธันวาคม 2561  42,900 .- 40,900 .- 36,900 .- 6,000 .- 

20 – 24 ธันวาคม 2561  42,900 .- 40,900 .- 36,900 .- 6,000 .- 

 
** ราคาเดก็ ใช้สาํหรับเดก็ที่มีอายุตํ่ากว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านัน้** 

 โปรแกรมการเดนิทางนีอ้าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยดึถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 



อัตราค่าบริการดังกล่าว (รวม) 

 คา่ตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไม่คา่ใช้จ่ายท่ีทางสายการบินกําหนด) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 - 3 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 

 คา่เข้าชมทกุแหง่ตามท่ีรายการระบ ุ  

 คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ดื่มท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 2 ขวด / วนั (เช้า-เย็น) 

 Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว ครอบครัวละ 1 เคร่ือง (2 – 6 ทา่น/เคร่ือง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต                                                                           *** เดก็อายุ
ตํ่ากวา่ 1ปี และผู้ใหญ่อาย ุ76ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอบุตัเิหตเุพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไม่คุ้มครองเด็ก
อายตุํ่ากวา่ 6เดือน และผู้ใหญ่อาย ุ86ปีขึน้ไป / ไม่คุ้มครองลกูค้าจอยทวัร์ท่ีเดนิทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

อัตราค่าบริการดังกล่าว (ไม่รวม) 

 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 

 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทา่น 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบ ุ

 คา่วีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีท่ีมีการยกเลกิ วีซา่ฟรีสําหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดนิทาง 

 คา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ สําหรับผู้ ท่ี ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกาํกับภาษี) 

 ไม่รวมทปิหวัหน้าทวัร์ที่เดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่านในการบริการ   

 ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขับรถ 3,000 เยน (900 บาทไทย)  

เงื่อนไขการจองและการสาํรองที่น่ัง 

 จองและชําระ มัดจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัแตว่นัจอง พร้อมแจ้งช่ือภาษาองักฤษตามหน้าหนงัสือ
เดนิทาง เพ่ือยืนยนัการเดนิทางและรักษาสทิธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 3 วนั บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมตั ิ

 ชําระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 15 วนัทําการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงนิมัดจาํ) 

 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วนั คดิคา่บริการมดัจําตัว๋เคร่ืองบินทางละ 5,000 บาท  



 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วนัก่อนเดินทางคิดคา่บริการมดัจํา 10,000 บาท  

 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั คดิคา่ใช้จ่ายเตม็จํานวน  

 คณะผู้ เดนิทาง  20 ทา่นขึน้ไป พร้อมมคัคเุทศก์เดนิทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการ
เดนิทางในกรณีผู้ เดนิทางไม่ถึง 20 ทา่น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของบริษัท 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่นได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรือบางสว่น 

- บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเท่ียวบินจากสายการบิน, อบุตัเิหตรุ้ายแรงตามธรรมชาติ
ตา่งๆ,  
การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนั
เกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัท 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กําหนดวนัเดนิทาง, สายการบิน และราคาทวัร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจําเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- คณะผู้จดัการเดนิทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสําคญั  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง
ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด 
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 
(กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้ เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

++   เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
++  กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ 

 กรุณางดนําของมีคม ทกุชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบ
ใหญ่ห้ามนําตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถกูทําการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใสร่วมกนัในถงุใสพร้อมท่ีจะ
สําแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากทา่นซือ้สนิค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เท่ียวบิน จงึสามารถนําขึน้เคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย 

       จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่
จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 

 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และกําหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัรเครดติ 

 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

 กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพํานกัระยะสัน้ 

 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
และไม่เข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ มีประกันภยัทุกที่น่ัง ที่น่ังละ 1,000,000 บาท 

  

 
 


