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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี ่1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

21.00 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

23.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 670 

วนัท ี2่ 
สนามบนิชโิตเซะ – หมุบ่า้นไอนุ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ

ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ 

08.00 น เดนิทางถึง สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลังจากน้ันน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวไอน ุ ปัจจุบันที่นี่จัดตัง้เป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะไดช้มการแสดง

วิถีชวีิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผา่ ขา้วของเครื่องใช ้อาวุธในการลา่สัตว์ และการด ารงชวีิตของชาวไอนุ

ในอดตี ที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ น าท่าน เท ีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิ จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 

19 สายมุ่งตรงสูท่่าเรือ ถนนเหลา่น้ีเป็นที่นิยมในหมู่ผูรั้กการเดนิเที่ยวชมวิว เน่ืองจากเรียงรายไปดว้ยอาคาร

ตา่งๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภมูิทัศน์อันหลาก หลายเมื่อครั้งอดตีไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวตา่งชาติ

 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N (TG) 

•  ทวัรจ์ดัเต็มทกุ HILIGHT!!! เท ีย่วเต็มทกุวนั!!! อาหารครบทกุม ือ้!!! ป้ิงยา่งป ู3 ชนดิ!!! 

•  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศันย์ามค ่าคนืท ีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

•  ชม ใบไมเ้ปลีย่นสที ี ่ ยา่นเมอืงโจซงัเค สถานท ี ่ท ีใ่บไมเ้ปลีย่นสสีวยงงดงาม 

•  ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ที ่คลองโอตารุ 
•  ชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิ แหล่งท ีต่ ัง้ของหา้ง สรรพสนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมาย 

•  ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตล์ญ ีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 
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ฝ่ังตะวันตก ซึง่ท าใหวั้ฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ท่านจะพบเห็นจากโบสถ์

คริสต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตัง้อยูร่ิมเนินเขา ท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ภูเขาฮาโกดา

เตะ โดยน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน ้าทะเลขนาบอยู่

ทั้ง 2 ดา้น เมื่อยามค ่าคนืบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยับ เป็นวิวทิวทัศน์ยาม

ค ่าคนืที่สวยตดิอันดับ 1 ใน 3 ของโลก 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ี่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัท ี3่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ชมววิบนหอคอยโกะเรยีวคะคุ 

พพิธิภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบุ – เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกุดาน ิ- แช่น า้แร่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้ เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่

ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไขห่อยเม่น กุง้ ที่มีทั้งแบบสดและ

แบบแหง้ หรือจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพื้นเมืองและน าท่าน ขึน้หอคอยโกะเรยีวคะค ุ เพื่อชมวิว

สวนโกะเรยีวคะค ุที่เป็นป้อมปราการรูปทรงหา้เหลีย่มที่สรา้งขึน้ เพื่อป้องกันการรุกรานจากทางตอนเหนือ

ของประเทศญี่ปุ่ นในปี 1864 เป็นป้อมปราการแรกที่มีสไตล ์Vauban ในประเทศญี่ปุ่ น และถูกก าหนดใหเ้ป็น

สถานที่ทางประวัตศิาสตร์ สถานที่น้ีเป็นจุดที่มีชือ่เสยีงส าหรับการชมดอกซากุระ และเป็นสถานที่ส าหรับการ

พักผอ่นของคนพื้นเมือง จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ ที่อยูร่ิมท่าเรือฮาโกดะเตะเป็น

หนึ่งในท่าเรือคา้ขายระหว่างประเทศแหง่แรกของญี่ปุ่ น ในบริเวณอ่าวเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที่

ระลกึที่ตัง้อยูภ่ายในตกึเก่า คณุจะเพลดิเพลนิกับการเดนิกินลมชมวิวรอบบริเวณนี้ประกอบกับเพลงที่เปิดทาง

เสยีงตามสายใหไ้ดย้นิท่ัวเมือง เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนตกิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ ุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลติภัณฑ์ชนิดตา่งๆ และเชญิ

ชวนท่านลิม้ลองไอศครีมสาหร่ายทะเล ของขึน้ชือ่ของที่น่ี หลังจากน้ันใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการซือ้สนิคา้ที่

ระลกึ และเก็บภาพความประทับใจ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึ เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีง

แหง่หนึ่งของเกาะฮอกไก น าท่านชม จโิกกดุาน ิหรือ หบุเขานรก เกิดจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดับจึงก่อใหเ้กิด

น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่ยังคงอยู่ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พัก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่ น 

วนัท ี4่ ชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั – บ่อน า้พุฟูกดิาช ิ– เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอน า้โบราณ – เมอืงโจซงัเค – แช่น า้แร่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านชม ภูเขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิด

จากการสั่นสะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิตอ่กันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังที่

เห็นอยู ่ปัจจุบันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พรอ้ม

บันทึกภาพเป็นที่ระลกึ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยูใ่นอุทยานชโิกะทสโึทยะ

น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้พฟุกุดิาช ิ เป็นสวนทีคนญี่ปุ่ นนิยมเดนิทางมาดืม่น ้าแร่บอ่น ้าพุนี้ไดรั้บเลอืกจาก

กระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหน่ึงในรอ้ยน ้าที่บริสทุธิ์ในญี่ปุ่ น บอ่น ้าพุเกิดจากหมิะบนภเูขาที่ละลายและไหล

ผา่นชัน้หนิในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอ่น ้าพุทางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง อุณหภมูิจะอยูท่ี่ 6 องศา
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เซลเซยีสตลอดทั้งปี โดยอุดมไปดว้ยแร่ธาต ุ ดังน้ันคนสว่นใหญ่จะน าน ้ากลับไปทานที่บา้น ใหท้่านไดช้มความ

สวยงามและชมิรสชาตขิองน ้าแร่ที่ตดิอันดับในญี่ปุ่ น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ เมืองโรแมนตกิที่ควบคูไ่ปกับความเก่าแก่และความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ 

น าท่านชม คลองโอตาร ุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร ที่เชือ่มตอ่กับอ่าวโอตารุ โดยในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.

1920 ตรงกับยคุอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึง่ในยามค ่าคนืคลองแหง่นี้ไดรั้บค าขนานนาม

ว่าเป็นจุดที่โรแมนตกิที่สดุ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่

ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอิฐแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภัณฑ์แหง่นี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบัน

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ น าท่านชม นาฬกิาไอ

น า้โบราณ สไตลอั์งกฤษที่เหลอือยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้า มีเสยีงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 

15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนที่แคนาดา จากน้ันน าท่านเดนิทางสูเ่มือง โจซงัเค 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พัก JOZANKEI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่ น 

วนัท ี5่ ชมใบไมเ้ปลีย่นสเีมอืงโจซงัเค – ผ่านชมท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬกิา 

– ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ– เมนูปู 3 ชนดิ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม ใบไมเ้ปลีย่นสทีี่ ยา่นเมอืงโจซงัเค เป็นสถานที่ ที่ใบไมเ้ปลีย่นสสีวยงงดงามมาก คนญี่ปุ่ นนิยมไป

เดนิเขาเพื่อชมใบไมแ้ดงกัน โจซงัเค เป็นแหลง่น ้าพุรอ้นที่อยูใ่กลตั้วเมืองซัปโปโรมากที่สดุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางสูเ่มืองซับโปโร่ น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาที่ใชอ้ิฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอิฐที่ท ามาจาก

หมู่บา้นซโิรอิชแิละโทโยชริ่า ตกึน้ีผา่นการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปี แตค่วามงดงามที่เห็นน้ันไดรั้บการ

บรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอื

อยูไ่ม่กี่แหง่ จึงไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 น าท่านผา่น

ชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหง่

หนึ่ง สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลี่ยนสรา้งเป็นหอ

นาฬิกาและมีระฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่ และดว้ยความเก่าแก่

ที่อยูค่ ูกั่บเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแหง่หน่ึงของ

เมือง จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น ABC, หา้ง 

PARCO รา้นขายเสือ้ผา้แฟช่ันวัยรุ่น, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

*** พเิศษสุดๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู 3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว ปทูาราบะ ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท ี6่ สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.00 น.  น าท่านกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 671 

15.50 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N BY TG 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต๋ัว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

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 [เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

***(เก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นข ึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตมัีดจ าทีน่ั่งกับสายการ

บินและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบินพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่

ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ีจ่ะไมค่ืนค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
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 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบิน ณ วันเดนิทาง 

เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบิน [การบินไทย 30 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบินตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบินทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารน ีไ้ม่รวม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามท ีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท์  

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเครื่องบนิ 

 4. คา่ทิปส าหรับ คนขับรถ / มัคคเุทศน์ / หัวหนา้ทัวร์ ตอ่ท่านคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยืนยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่ง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ต๋ัวเครือ่งบินขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่ืนยันวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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   คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่การจลาจล 

ภัยธรรมชาต ิการน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติ้องแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน  
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