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HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6D4N 
บ่อน ้ำสีฟ้ำ-สวนดอกไม้-ฮำโกดำเตะ-หมู่บ้ำนไอนุ-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน 

โดยสำยกำรบินไทย 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

สิงหำคม : 15-20, 18-23, 25-30 สิงหาคม 2560 

กันยำยน : 05-10, 19-24 กันยายน 2560 

26 กันยายน-01 ตุลาคม, 28 กันยายน-03 ตุลาคม 2560 

47,900.- 
45,900.- 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค่้ำ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ  

2 
สนามบินชิโตเซะ-โดราเอมอ่นสกายพาร์ค-เมืองบเิอ 

สวนดอกไมช้คิิไซ-บ่อน ้าสีฟา้-น ้าตกชิโรฮเิงะ-แช่น ้าแร่ 
✈ √ √ 

YUBARI ONSEN HOTEL OR 

SIMILAR [♨]  

3 
หมุ่บ้านไอน-ุเมืองฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจ-ิน่ังกระเชา้ชมวิวเมือง

ฮาโกดาเตะ 
√ √ √ 

HAKODATE HOTEL OR 

SIMILAR 

4 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ชมวิวบนหอโกะเรียวคะค-ุชมภู

เขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-แช่น ้าแร่ 
√ √ √  

TOYA HOTEL OR SIMILAR 

[♨] 

5 
บ่อน ้าพุฟูกิดาช-ิเมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี-

นาฬิกาไอน า้โบราณ-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจ ิ                
√ √ X 

SAPPORO HOTEL OR 

SIMILAR 

6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ ✈    
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วันแรกของกำรเดินทำง           กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ  

21.00 น. 

 

คณะพร้อมกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย  

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ให้การต้อนรับและอา้นวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670  

วันที่สองของกำรเดินทำง        สนำมบินชิโตเซะ – โดรำเอม่อนสกำยพำร์ค – เมืองบิเอ 

                                             สวนดอกไม้ชิคิไซ – บ่อน ้ำสีฟ้ำ – น ้ำตกชิโรฮิเงะ – แช่น ้ำแร่ 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ [เกำะฮอกไกโด] ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากนั นน้าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น้าทา่นเดินทางสู่ โดรำเอม่อนสกำยพำร์ค ใหท้่าน

ได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเร่ืองโดราเอม่อนการ์ตูนทีเ่ป็นนิยมที่สดุในญี่ปุ่น ให้ทา่นได้อิสระกบั

การถา่ยรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทกุทา่นเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของ

การ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของทีเ่กี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขาย

ขนมไทยากิซ่ึงเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอมอ่นชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมี

หนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ้าหน่าย  

 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร  

 

บ่ำย น้าท่านเดินทางสู ่เมืองบเิอ เมืองเลก็ๆ ที่ตั งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ื่อว่า “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี อยู่ที่ภาพววิทวิทศัน์

แบบพาโนรามาววิระหวา่งสองข้างทางที่เต็มไปดว้ยทุ่งข้าวบาร์เล่ยส์ีเหลอืงทองตัดสลับกบัไร่

ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟา้ตดัเป็นฉากหลังสลบัเนินเขา จากนั นน้า

ท่านเดินทางสู ่สวนดอกไมชิ้คิไซ สวนแห่งนี ได้รับสมญานามวา่เป็น Flower Paradise พบกับ

ความงามของเหลา่มวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสสีันจนเปรียบเหมอืนพรมหลากสีที่พร้อมกันเบ่งบาน

ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดทีด่ึงดดูให้นักทอ่งเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถา่ยรูปเป็นที่ระลกึ

อย่างเต็มอิม่น้าทา่นเดินทางชม บ่อน ้ำสีฟำ้ หรือ BLUE POND บ่อน ้าสีฟา้ที่เกดิจากความ

บังเอญิทีเ่กดิจากการสร้างเข่ือนเพื่อไมใ่ห้โคลนภูเขาไฟที่เกดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi 

เมื่อป ีค.ศ.1988 ไหลเข้าสูเ่มือง โดยที่ก้นบอ่น ้าแห่งนี จะมีแร่ธาตุทีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟท้าให้มี

สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส น้าท่านชม น ้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน ้าตกที่สวยที่สุดบน

เกาะฮอกไกโด มคีวามสูงประมาณ 30 เมตร น า้ตกแห่งนี มีความพเิศษตรงที่น า้ที่ไหลลงมานั นเป็น

น ้าบาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แมน่ ้าบิเอะ นอกจากนั นยังมีมีความโดดเด่น

ของสีของแม่น ้าทีเ่ป็นสีฟ้าอมเขียว เกดิขึ นจากแร่โคบอลต์ ให้ท่านไดเ้พลดิเพลินกบัความงาม
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และเก็บภาพความประทับใจ 

 

ค้่ำ    

                                    

เดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก YUBARI ONSEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น 
 

วันสำมของกำรเดนิทำง            หมุ่บำ้นไอนุ – เมืองฮำโกดำเตะ – ย่ำนโมโตมำจิ  

                                               นั่งกระเช้ำชมวิวเมืองฮำโกดำเตะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น้าท่านเดินทางสู ่หมูบ่้ำนชำวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั งเปน็พิพิธภัณฑ์ชนพื นเมอืงไอน ุท่านจะได้

ชมการแสดงวถิีชวีิต, เร่ืองราวความเป็นมาของชนเผา่, ข้าวของเคร่ืองใช้, อาวธุในการลา่สตัว์, 

และการดา้รงชวีิตของชาวไอนุ 

 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร  

 

บ่ำย น้าท่านเดินทางสู่ฮำโกดำเตะ น้าท่าน เที่ยวชมเมืองย่ำนโมโตมำจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มี

ถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหลา่นี เป็นที่นยิมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เน่ืองจาก

เรียงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ ที่มีเอกลกัษณ์และมีภูมิทศัน์อันหลาก หลายเมื่อครั งอดีตได้เป็นเมอืง

ท่าที่มกีารค้าขายกับชาวตา่งชาติฝั่งตะวันตก ซ่ึงทา้ให้วฒันธรรมตะวันตกได้เข้ามามบีทบาทใน

เมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์ริสต ์ร้านอาหาร อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวันตก

ที่ตั งอยู่ริมเนินเขา ตอ่ไปยัง ภูเขำฮำโกดำเตะ โดยน้าทา่นโดยสำรกระเช้ำไฟฟำ้ เพื่อชมจุด

ชมววิววิทวิทศัน์ของเมอืงฮาโกดาเตะ ที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทั ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่า้

คืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทา้ให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็นววิทิวทัศน์ยามค่า้คืนที่

สวยตดิอันดับ 1 ใน 3 ของโลก 

 

ค่้ำ รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร    

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วันที่สี่ของกำรเดินทำง           ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – โกดังอิฐแดง – ชมวิวบนหอคอยโกะเรียวคะคุ   

                                            ชมภูเขำไฟโชวะชินซัง – ทะเลสำบโทยะ – แช่น ้ำแร่ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น้าท่านเดินทางสู ่ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ ให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซื อเลอืกชมอาหาร

ทะเลขึ นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไมว่่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอย

เม่น กุ้ง ที่มีทั งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ นชื่อตามฤดูกาลและผักพื น เมืองและน้า

ท่านชม ขึ นหอคอยโกะเรียวคะคุ เพื่อชมววิสวนโกะเรียวคะคเุป็นปอ้มปราการรูปทรงห้าเหลี่ยมที่

สร้างขึ น เพือ่ป้องกันการรุกรานจากทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นในปี 1864 เป็นป้อมปราการ

แรกที่มีสไตล์ Vauban ในประเทศญี่ปุ่น และถูกก้าหนดใหเ้ป็นสถานทีท่างประวตัศิาสตร์พิเศษ 

วันนี  สถานที่นี เป็นจุดที่มีชือ่เสียงส้าหรับการชมดอกซากรุะ และเป็นสถานทีส่้าหรับการพักผ่อน

ของคนพื นเมอืง จากนั นน้าท่านเดินทางสู่อำคำรโกดังอิฐแดงเก่าริมท่าเรือ ในปี 1859 ท่าเรือฮา

โกดะเตะเปิดท้าการเป็นหนึง่ในท่าเรือคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของญีปุ่่น ในบริเวณอา่วเต็ม

ไปดว้ยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั งอยู่ภายในตึกเก่า คุณจะเพลดิ เพลินกับการเดินกิน

ลมชมวิวรอบบริเวณนี ประกอบกับเพลงทีเ่ปดิทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศ

ใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก หลากหลายชนิดหรือทา่นจะเลือกลองกิจกรรม

ตกปลาหมึกหรือลิ มลองไอศกรีมหมึกด้าที่เป็นของขึ นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ีกด้วย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

บ่ำย จากนั นน้าท่านชม ภเูขำไฟโชวะซินซัง ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณป ีค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟ

น้องใหมท่ี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุตดิตอ่กันนานถึง 2 ป ีจน

กลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจบุันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน็ “อนุสรณ์

ทำงธรรมชำติแห่งพเิศษ” พร้อมบันทกึภาพเป็นที่ระลกึ  ** หำกลกูค้ำท่ำนใดทีม่ีควำม

ประสงค์ทีจ่ะขึ นกระเช้ำสำมำรถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ ทั งนี ขึ นอยู่กบัสภำพอำกำศ **  

จากนั นน้าท่านเดินทางสู ่ทะเลสำบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ  

 

ค้่ำ    

                                    

เดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก TOYA HOTEL หรือเทียบเทา่ /  

รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น 
 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง             บ่อน ้ำพุฟุกิดำชิ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  

                                                นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทำนุกิโคจิ                

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น้าท่านเดินทางสู ่บ่อน ้ำพฟุุกิดำชิ เป็นสวนทีคนญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาดื่มน า้แร่บ่อน ้าพุนี ได้รับ

เลอืกจากกระทรวงสิ่งแวดลอ้มให้เป็นหน่ึงในร้อยน า้ที่บริสุทธิ์ในญี่ปุ่น บ่อน า้พุเกิดจากหิมะบน
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ภูเขาทีล่ะลายและไหลผา่นชั นหินในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบ่อน า้พุทางธรรมชาติอยา่ง

แท้จริง อุณหภูมิจะอยูท่ี่6 องศาเซลเซียลตลอดทั งปี โดยอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ดังนั นคนส่วนใหญ่จะ

น้าน ้ากลับไปทานที่บา้น ใหท้่านได้ชมความสวยงามและชิมรสชาติของน า้แร่ที่ตดิอนัดับในญี่ปุ่น 

น้าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตำรุ เมอืงโรแมนติกทีค่วบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสา้คัญทาง

ประวัตศิาสตร์ น้าท่านชม คลองโอตำร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอ่กับอ่าวโอตารุ ใน

สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยคุอตุสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอา่ว ซึ่งในยาม

ค่้าคืนคลองแห่งนี ได้รับคา้ขนานนามวา่เป็นจุดที่โรแมนติกทีสุ่ด จากนั นน้าทา่นเดินทางสู่ 

พพิิธภัณฑก์ล่องดนตรี อาคารเกา่แก่สองชั น ที่ภายนอกถกูสร้างขึ นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในทา้ดว้ยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี สร้างขึ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เกา่แก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบตัิของชาติ น้าท่านชม นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตล์

อังกฤษที่เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทา่นั น นาฬิกานี จะพ่นไอน ้า มเีสียงดนตรีดังขึ นทุกๆ 15 

นาที เหมอืนกับนาฬกิาไอน า้อีกเรือนที่แคนาดา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

บ่ำย 

 

 

 

จากนั นน้าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนทำนุกิโคจิ แหล่งทีต่ั งของห้าง สรรพสินคา้ชือ่ดังและร้านค้า

มากมายให้ทา่นไดช้้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ้าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส,์ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส้าอาง 

 

ค่้ำ อิสระรับประทำนอำหำรค้่ำตำมอัธยำศัย  

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วันที่หกของกำรเดินทำง           สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ  

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.45 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671  

15.45 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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HOKKAIDO HAKODATE FLOWER DAY 6D4N BY TG 
 

ก้ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ  

2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 8 – 
ไม่เกิน 12 ปี 
พักแบบ 
เสริมเตียง  

เดก็อายุ 2 – 
ไม่เกิน 7 ปี  
ไม่มเีตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

รำคำ 

ไม่รวมต๋ัว 

19 – 24 กันยายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 30,900 

26 กันยายน – 01 ตลุาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 30,900 

 28 กันยายน – 03 ตุลาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 30,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน *** 
 

***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ ท่ำนละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อทำ่น*** 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำรจ้ำนวน 10 ท่ำนขึ นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ้ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟริมเดินทำงก่อนทกุครั ง มฉิะนั นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3. กำรช้ำระคำ่บริกำร 

    3.1 กรุณาชา้ระมัดจ้า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณำช้ำระคำ่ทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง 

4. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลังจำกมกีำรจ่ำยเงินมัดจ้ำ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางตั งแต่วันจองจนถึงกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ้าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงินมดัจ้าทั งหมด  

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปใีหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้าที่

น่ังกับสายการบินและค่ามดัจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคืนเงินมัดจำ้ หรือ 

ค่ำทัวร์ทั งหมด ไมว่่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่

ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่ำทัวร์ไมว่่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 

 **ส้ำคัญ!! บริษัททำ้ธุรกจิเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่นโดยผิด

กฎหมำยและในขั นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมอืง ทั งไทยและญี่ปุ่น ขึ นอยู่กับกำรพิจำรณำของ

เจ้ำหน้ำที่เทำ่นั น ลูกค้ำทกุท่ำนต้องผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของทำ่นเอง ทำงมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถ

ให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั งสิ น 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั นที่นั่งจากชั นประหยัดเป็นชั นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดา้เนินกอ่นเดินทาง 7 วันลว่งหนา้ และถ้าโดยการชา้ระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท้าทีเ่คาน์เตอร์

สนามบิน ณ วันเดินทาง เทา่นั น  

2. คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา่ 

** ในกรณทีี่ท่ำนจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดหำร

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทำงบริษทัอำจมีกำรจัดห้องพักให้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจา้หน้าที่บริษัท ฯ คอยอา้นวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 

ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] คา่ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื อประกันกำรเดินทำงสำ้หรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล  

เพิม่เติมกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกันที่มีอำยุมำกกวำ่ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **  

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอบุัติเหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกันที่มีอำยุน้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอบุัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

 1. คา่ทา้หนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษเีดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน า้มัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน  

     5. ค่าทิปสา้หรับ คนขับรถ / มัคคเุทศน์ / หัวหน้าทวัร์ ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รำยละเอียดเกี่ยวกบัมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพา้นักระยะสั นในประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่

จะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพื่อเป็นการยืนยันวา่มคีุณสมบตัิในการเข้า ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะต้องใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะ

จัดเตรียมใหก้ับลูกทัวร์ แตท่ั งนี ขึ นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ยทีอ่าจเกดิขึ นระหวา่งที่พ้านกัในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีต่ดิตอ่ได้ระหวา่งที่พา้นักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (ส้ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวซี่ำ) 

1. หนังสือเดินทางอเิลก็ทรอนกิส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งที่ขัดตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพื่อการพ้านกัระยะสั น

เท่านั น 

3. ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ้านักไมเ่กิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถกูส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิทีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมำยเหตุ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน้าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินมดัจ้าหรือคา่ทวัร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทั งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้ำ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะอำกำศ กำรเมือง 

สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
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เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซี่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นส้ำหรับพำสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน) 

***กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสำร บริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณสีูญหำย*** 

1. พำสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อำทติย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งสา้เนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชดุนี ทางบริษัทเป็น

ผู้ด้าเนินการให)้ ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สา้นักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทูต (Passport China ทำงสถำนทูตไม่

ยกเว้นกำรย่ืนวซีำเข้ำประเทศ) ส่วนผูท้ี่ทา้งาน ต้องแสดงใบอนญุาตทา้งาน

เพิ่มเติม 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรขอวีซำ่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิ ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ ว ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พื นหลังเป็นสีขำวเท่ำนั น” ถ่ายหนา้ตรง ไม่

ยิ มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดา้ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แตง่กายสุภาพ  

*** ห้ำมใช้รูปปริ น หรือ ถ่ำยเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางตอ้งไปแจ้งเข้า-ออกที่สา้นักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั ง

ถ่ายสา้เนาพร้อมน้าตวัจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบสา้คญัถิ่นที่อยู่ ถ่ายส้าเนาทกุหน้าพร้อมน้าตวัจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบา้น ถา่ยสา้เนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทา้งาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าชื่อบริษัทที่ท้างาน พร้อมนา้ตวัจริงไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงินฝาก สา้เนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจ้าเทา่นั น ถา่ยเอกสาร

ตั งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบญัชลี่าสดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือน

ให้ถา่ยสา้เนาเล่มเก่ามาตั งแต่หน้าแรกถึงหนา้สดุทา้ย 

***   บัญชีกระแสรำยวัน และบญัชีเดินสะพัด ไม่สำมำรถใช้ได้กบัสถำนกงสลุญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทา้ให้ทา่นเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทั งนี เพือ่ประโยขน์ของตัวทา่นเองจงึขออภัยมา ณ ที่นี **  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มกีารคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีที่มีการถูกปฎเิสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่อธบิายเหตุผล ถา้ตอ้งการยื่นวีซ่าอกีครั งจะ 

   ไมส่ามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถกูปฎเิสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำบริกำร** 

 

แผนกกงสุล สถานทตูญีปุ่่น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


