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กาํหนดการเดนิทาง 17 – 22 // 24 – 29 ม.ค. 2560 
                   03 – 08 ม.ีค. 2560 57,900.- 

FIGHT DETAIL 
TG 670 BKK - CTS 23.45 - 08.00 
TG 671 CTS - BKK 10.00 – 15.50 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 สนามบนิชโิตเซะ – ฮะโกะดะเตะ – ชอ้ปป้ิง Red Brick 
Warehouses – ยา่นโมโตมาจ ิ– ภูเขาฮะโกดาเตะ -   HAKODATE ROYAL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 ป้อมโกเรยีวกาค ุ– สวนพฤกษศาสตรเ์ขตรอ้นฮาโกดาเตะ 
หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ    MAHOROBA 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 

ภูเขาไฟอุสุ(น ัง่กระเชา้) – ภูเขาไฟโชวะ – หมสีนีํา้ตาล  

โอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้  

ชอ้ปป้ิงซาไกมาจ ิ  
   KIRORO RESORT 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 
คโิรโระ สก ีรสีอรท์ – โรงงานช็อกโกแลต – อาคารรฐับาลเกา่  
หอนาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิและชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ   - - NEW OTANI INN  

หรอื เทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ   - - - 



วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

  เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วันที่สอง            สนามบินชิโตเซะ – ฮะโกะดะเตะ – ช้อปป้ิง Red Brick Warehouses – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ หน่ึงในเมืองท่าแรกๆ ของญี่ปุ่ นที่เปิดประตูสู่การคา้กบัต่างประเทศ เม่ือ 150 กว่า

ปีมาแลว้ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเกาะ และอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องฮอกไกโด  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ “Red Brick Warehouses” หรือ ท่าเรือและโกดงัอิฐ

แดง สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง แต่เดิมท่ีแห่งน่ี เป็นโกดงัเก็บ

สินคา้จากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบนั โกดงัทั้ง 5 หลงัน่ีถูกดดัแปลง

ใหก้ลายเป็นร้านคา้ โดยใชช่ื้อ แหล่งชอ้ปป้ิง HAKODATE FACTORY  

มีทั้ง ร้านขายสินคา้ที่ระลึก, ร้านอาหาร, โรงเบียร์, ร้านขนมหวาน, ร้าน

ทาํเคร่ืองแกว้ และ กล่องดนตรี และอ่ืนๆ อีกมากมาย ภายในบริเวณเดียวกนันั้น ยงัมีอาคารท่ีทาํการไปรษณียเ์ก่าสมยั

เมจิ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 อาคารหลงัน่ีถูกใชเ้ป็นทีท่าํการไปรษณียข์องเมือง จนถึงปี ค.ศ. 1962  ให้ท่านไดเ้ดิน

เลือกซ้ือสินคา้ หรือเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาจิ” ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประตูการคา้

ระหว่าประเทศในปี 1854 มีพ่อค้าจ ํานวนมากจากรัสเซีย,จีน และ 

ประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยูบ่ริเวณยา่นน่ี มีการสร้างถนน 

และ อาคาร ที่ไดรั้บอิทธฺพลมาจากต่างชาติ ซ่ึงยงัหลงเหลือมาจนถึงทุก

วนัน่ี ดว้ยถนนที่เป็นเนิน ทาํให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของท่าเรือ และ 

อาคารแบบตะวนัตก เช่น โบสถ์ต่างชาติ, อาคารกงสุลเก่าแก่ และ 

สถาปัตยกรรมสไตล์ตะวนัตก ตั้งเรียงรายอยูห่ลายแห่ง ให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น นาํท่านชมความงามของ ถนน Hachiman-Saka Slope เป็นถนนเนินเขา

ที่ลาดตวัลงไป จนถึงทะเลที่ดา้นล่าง ซ่ึงหากยนืจากท่ีจุดน้ีจะเป็นแนว

ตน้ไมส้องขา้งทางยาวตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮา

โกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภูเขาที่อยู่ทางฝ่ังตรงข้ามนั่นเอง เน่ืองจากวิว

ทิวทศัน์ที่สวยงามจึงทาํใหเ้ป็นหน่ึงในจุดที่นิยมใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ  

จากนั้น เดินทางสู่ “ภูเขาฮาโกดาเตะ” นาํท่านขึ้นกระเชา้ไปยงัจุดชมวิวที่ถูกขนานนามเป็น 1 ใน 3 ของโลก ที่มีวิวสวยงาม 

(โดยการส่งเสริมท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ) ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซ่ึงมีความสูง 334 เมตรจาก

ระดบันํ้ าทะเล เม่ือมองลงมาจะเห็นตวัเมืองที่ขนาบดว้ยทะเล ทั้ง 2 ดา้น ยิง่ในยามคํ่าคืน จะเห็นแสงไฟจากบา้นเรือน

ในเมือง ส่องประกายระยบิระยบัดุจอญัมณี ใหท่้านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั 

 ที่พัก HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันที่สาม            ป้อมโกเรียวกาคุ – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ – หุบเขานรกจิโกกดุานิ  

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “หอคอย โกเรียวกาคุ” เป็นหอคอยสูง 90 เมตร 

ดา้นบนเป็นรูปห้าเหล่ียม สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชม

วิว “ป้อมโกเรียวกาคุ” ได้อยา่งชัดเจน แบบ 360 องศา ป้อมโก

เรียวกาคุ หรือ ป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็น

รูปดาวแบบตะวนัตกซ่ึงถูกสร้างขึ้นเม่ือก่อนหมดสมยัเอโดะ เพื่อ

ปกป้องเมืองฮาโกดาเตะจากมหาอาํนาจตะวนัตกแต่เม่ือไม่ก่ีปีต่อจากนั้นท่ีน่ีไดเ้กิดสงครามกลางเมืองขึ้นจาก

การสาํเร็จราชการของผูมี้อาํนาจสูงสุดในการปกครองสมยัเมจิ ใหท่้านเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านไปยงั “สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ” สวนตั้งอยูใ่น

บริเวณเขตนํ้ าพุร้อน ทาํให้สามารถปลูก และจดัแสดงพืชเขตร้อนใน

เรือนกระจกไดก้ว่า 300 ชนิด นอกจากจะไดช้มดอกไมส้วยๆตลอดปี

แล้วยงัมีบ่อนํ้ าพุร้อนสําหรับลิงหิมะที่จะมาแช่ออนเซ็นกันในช่วง

ธนัวาคมจนถึงตน้พฤษภาคม ใหท่้านชมกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานรก” นาํท่านเดินชม “บ่อ

โคลนเดือด” ธรรมชาติ ที่ กระจายอยูเ่ต็มบริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อน

ใตพ้ภิพที่ ผดุขึ้นมา ไม่ขาดสาย ลดัเลาะไปตามเนินเขาเพือ่สมัผสักบับ่อ

โคลนอย่างใกลชิ้ด นอกจากนั้นยงัมี ศาลเจา้ ซ่ึงแมจ้ะมีขนาดเล็ก แต่

ชาวบา้นก็ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากเช่นกนั เชิญท่านเลือกหา

มุมบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั (+ขาปูยกัษ)์  

 ที่พกั MAHOROBA HOTEL  หรือเทียบเท่า    

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าการ                 

อาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญ

ของร่างกายอีกดว้ย 



วันที่ส่ี          ภูเขาไฟอุสุ(น่ังกระเช้า) – ภูเขาไฟโชวะ– หมีสีนํ้าตาล – โอตารุ – พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ้า  

                     ช้อปป้ิงซาไกมาจิ  

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านขึ้นกระเช้า “ภูเขาไฟอุสุ” เป็นภูเขาไฟที่อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเล 729 

เมตร และยงัเคยปะทุถึง4คร้ังในรอบ 100 ปี คร้ังล่าสุดไดร้ะเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 

2000 จากจุดน้ีท่านจะเห็น“ภูเขาไฟโชวะ” หรือท่ีเรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” 

ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่เม่ือประมาณ 50 ปี ซ่ึงนบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

น่าประหลาดใจ ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาติแห่งพเิศษอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านชม “หมีสีนํ้าตาล” ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถวไซบีเรีย และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น 

ปัจจุบนัน้ีได้กลายเป็นสัตว ์    ใกล้สูญพนัธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีนํ้ าตาลตามอธัยาศยั  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งเกาะฮอกไกโด

ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการ ประมงที่มีช่ือเสียงอีกดว้ย เมืองน้ีมีเอกลกัษณ์

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรปผสมญี่ปุ่ น 

จากนั้น  นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีที่น่ีมีประวติั

เร่ิมมาตั้งแต่สมยัสร้างเมืองใหม่ๆ โดยไดรั้บอิทธิพลจากชาวยโุรปท่ีเขา้มา

ตั้งรกรากที่น่ีในสมยัก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดงั

ที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็วา่ได ้ 

จากนั้น  ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” สไตล์องักฤษที่เหลืออยู่

เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น  นาฬิกาน้ีจะพน่ไอนํ้ า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัขึ้น

ทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน 

จากนั้น  อิสระใหท้่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิง “ถนนซาไคมาจิ” ที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านขาย

ของที่ระลึกในตึกแถวโบราณโดยเฉพาะร้านขายเคร่ืองแกว้จะมีมากเป็นพิเศษ มี

ผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากแกว้ใหเ้ลือกนบัไม่ถว้น ทั้งแกว้ที่เป่า ใหเ้ป็นรูปสัตวน์านาชนิด 

สโนวแ์มนกลมๆ แกว้นํ้ า แจกนั ถว้ย พวงกุญแจ ตะเกียงใหท้่านไดเ้ลือกอยา่งจุใจ 

คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั  

 ที่พกั KIRORO HOTEL  หรือเทียบเท่า    

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าการ                 

อาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญ

ของร่างกายอีกดว้ย 

 



วันที่ห้า              คโิรโระ สกี รีสอร์ท –โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิงทานูกิโคจิ   

 และช้อปป้ิงซูซูกิโนะ   

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นกนัที่ “คโิรโระ สกี รีสอร์ท” ให้ท่านได ้ต่ืนตากบั 

“หิมะ” อนัขาวโพลน และสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ ให้ท่านไดเ้ลือกตาม

อธัยาศยั ว่าจะสนุกสนานกบักระดานเล่ือน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ 

หรือจะสนใจลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ 

(ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ในการเล่นสกี อ่ืนๆ)   

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอธัยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานท่ีผลิตช็อคโกแลต ที่มี

ช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่ นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้ นในสไตล์ยุโรป ที่

แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงทาํใหบ้รรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่น่ีจึงดู

เหมือนกบัเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมี

ความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลับไปให้คนที่

ท่านรักทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้(ชมบริเวณร้านคา้)  

จากนั้น นาํท่านชม“อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตไดใ้ชเ้ป็นที่ทาํการของขา้หลวงใหญ่ปกครองอาณา

นิคม อาคารแห่งน้ีไดถู้กบูรณะซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพดี และเหมือนเดิมกบัสมยัก่อน เพื่อเก็บไวเ้ป็นสมบติั ทาง

วฒันธรรมที่สาํคญัของชาติภายในมีส่วนที่จดัแสดงรูปภาพวสัดุ ที่เก่ียวกบัความเป็นมาของฮอกไกโด   

จากนั้น  ชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ปัจจุบนัประกาศใหเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรม 

จากนั้น  นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ทานูกิโคจิ” ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ มีความยาว             

7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ และชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ย่าน “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปป้ิงสินคา้               

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้ และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกดว้ย 

คํา่           รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 ที่พัก NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า   

 
 

 

 

 
   



วันที่หก            สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของ และสมัภาระใหเ้รียบร้อย) 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 671 

15.50 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

17 – 22 ม.ค. 60 

24 – 29 ม.ค. 60  

03 – 08 ม.ีค. 60  

รวมตั๋ว 57,900.- 53,900.- 53,900.- 49,900.- 
9,500.-  

ไม่รวมตั๋ว 38,900.- 38,900.- 38,900.- 34,900.- 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

 



4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่

กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุป๊)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% โดย

ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ 

ทางบรษัิทไม่อาจกําหนดเองได ้ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อย่างนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

 

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 
 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด   
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