
GQ2CTS-TG023 Romantic Sapporo Hakodate 6วนั 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 



GQ2CTS-TG023 Romantic Sapporo Hakodate 6วนั 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

JAPAN 
ROMANTIC SAPPORO HAKODATE 6D4N  

โดยสายการบินไทย (TG) 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) (TG670 23.55-

08.20+1) 

    

2 
ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– เมอืงฮาโกดาเตะ 

– ย่านโมโตมาจ ิ– นัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ
✈ 🍽 🍽 

HEWITT RESORT HAKODATE [♨] หรอืเทยีบเท่า 

3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - 

ทะเลสาบโทยะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ
🍽 🍽 🍽 

TOYA KANKO HOTEL [♨] หรอืเทยีบเท่า  

4 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแก้วคติาอชิ ิ– โรงงานชอ็คโก

แลตอชิยิะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – เมอืงซปัโปโร – บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อัน้ 
🍽 🍽 🍽 

MERCURE SAPPOROHOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจา้ – โมอายแห่งเมอืงฮอกไกโด - MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิง JR TOWER – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ
🍽 อิสระ อิสระ 

MERCURE SAPPOROHOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

มี.ค. - เม.ย. 66 55,900.- 10,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หวัหน้าทวัรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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6 ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูม)ิ (TG671 10.30-15.50) 🍽 ✈   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 23.55-08.20+1) 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ี ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

และสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง) 

วนัท่ีสอง ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกกดุานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – นัง่กระเช้า

ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และ

รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบั

ปรบัได้] 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชม หบุเขานรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างว่า 

“หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะทีน่ี่มทีัง้บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืด

ตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บรเิวณที่มคีวนัร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่และออนเซ็นที่มชีื่อเสยีงที่สุ ดบน

เกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมสีญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยต้อนรบัเป็นยักษ์ที่คอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยอืนดงันัน้ทุกบรเิวณ

พืน้ทีข่องทีน่ี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหอ้งน ้าจะมป้ีายต่างๆทีม่สีญัลกัษณ์รปูยกัษ์ใหเ้หน็โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 1)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดตีได้

เป็นเมอืงท่าที่มกีารคา้ขายกบัชาวต่างชาตฝัิง่ตะวนัตก ซึง่ท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืง ซึง่เราจะพบเหน็ไดจ้ากโบสถ์ครสิต์ 

รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยู่รมิเนินเขา อาคารอฐิแดงโกดงัเก่ารมิท่าเรอื ถนนหนทางที่กวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเทา้ที่

ปดูว้ยหนิ ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัว่เมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรอื ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผูร้กัการเดิน

เที่ยวชมววิ เนื่องจากเรยีงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มเีอกลกัษณ์และมีภูมิทศัน์อันหลากหลายเมื่อครัง้อดีตได้เป็นเมืองท่าที่ มกีารค้าขายกับ

ชาวต่างชาตฝัิง่ตะวนัตก ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกได้เขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ท่านจะพบเหน็จากโบสถ์ครสิต์ รา้นอาหาร อาคาร

บา้นเรอืนเก่าแบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยู่รมิเนินเขา 

 

 น าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรยีบเสมือนสญัลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลา
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ประมาณ 20 นาท)ี ขึน้ไปจุดชมววิทีจ่ะเหน็ทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุของเมอืง ทีม่นี ้าทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ เมื่อยามค ่าคนืบา้นเรอืน

และถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าใหเ้หน็แสงระยบิระยบัและยงัถอืเป็น 1 ใน 3 ทวิทศัน์ยามค ่าคนือนังดงามของญี่ปุ่ น (โดยอกีสองแห่งคอื ภูเขาอนิา

สะ เมอืงนางาซาก ิกบั ภูเขารอ็คโกะ เมอืงโกเบ) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 2) 

ท่ีพกั HEWITT RESORT HAKODATE หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

หลงัอาหารค ่า ใหท้่าไดผ้่อนคลายกบัการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่ นหรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - ทะเลสาบโทยะ – แช่น ้าแร่

ธรรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 3) 

 น าท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อของเกาะฮอกไก

โด ไม่ว่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมกึ ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มทีัง้แบบสดและแบบแหง้หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ชื่อตามฤดูกาลและผัก

พืน้เมอืงหลากหลายชนิด 

 

 มุ่งหน้าสู่ โกดงัอิฐแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสนิคา้ของเมอืง แมอ้าคารที่

เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1970 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดด

เด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 4) 

 น าชม ภเูขาไฟโชวะซินซนั (Showa Shinzan) ซึ่งมอีนุสาวรยีบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลื่อนไหวและการเกดิขึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่

ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปีจนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะชนิซนั ดงัทีเ่หน็อยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 
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 น าท่านชม ฟารม์หมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาลที่มตีัง้แต่เจ้าหมตีวัเลก็ๆไปจนถงึหมี

ตวัโตน้องหมทีี่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมทีี่นี่ได้รบัการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนท่านจะได้เหน็ภาพที่น่ารกัน่าเอน็ดู น้องหมโีชว์ลลีาอ้อนขออาหารจาก

นักท่องเทีย่ว ทีน่ี่นักท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหล่าหมทีัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี

 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมเีส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด 

ตัง้อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงที่น ้าจะไม่แขง็ตวัในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมเีกาะเลก็ๆอยู่

ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) และเมื่อครัง้อดตี ในวนัที ่7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้ า G8 

กไ็ดเ้ลอืกเป็นทีจ่ดัการประชุม โดยพกักนัทีโ่รงแรมหรรูะดบั 5 ดาวทีต่ ัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 5) 

ท่ีพกั TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

หลงัอาหารค ่า ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่ น 

วนัท่ีส่ี โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของ

ฝาก – เมืองซปัโปโร – บุฟเฟ่เมนูป ูแบบไม่อัน้ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 6) 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโอตาร ุ(Otaru) เป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอื

เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการ

ถมทะเล เพื่อใช้ส าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 

แลว้เหลอือกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 
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 น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรโีอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพพิธิภณัฑ์กล่องดนตรใีนญี่ปุ่ น โดยตวัอาคารมี

ความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องเมอืง 

 

 แวะชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มชีื่อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใช้เป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบนันี้

เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแก้วคติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 

1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแก้วและลูกบอลแกว้นัน่เอง นอกจากนี้ยงัมี

สอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักท่องเทีย่วดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 7)  

 น าท่านซื้อของฝากที ่โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลติชอ็คโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้ง

ขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งม ีชอ็คโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่นี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรกั 

ท่านสามารถเลอืกซื้อกลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได้ 
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 น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซปัโปโร ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อ

สนิคา้ภายในรา้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร พิเศษบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ขาปูยกัษ์และเน้ือชนิดต่างๆ แบบไม่อัน้ 

ท่ีพกั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัท่ีห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อป

ป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชนิโตถอืเป็นศาลเจ้าทีม่คีวาม

เก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ย ังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีว ิตของชาวฮอกไกโดอย่าง

ลึกซึ้ง  เริ ่มตั ง้แต่การมาส ักการะในว ัน ปีใหม่ การปัด เป่าร ังควาญ ว ัน เซ็ตส ึบุน  พ ิธ ีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น  ใน เขตศาล เจ้าที ่มี

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย  

 

 น าท่านเดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมอืงซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando 
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สถาปนิกชื่อดงัชาวญี่ปุ่ น พระพุทธรปูมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าหนักมากถงึ 1500 ตนั ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกต่างกนัออกไป

ในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอกีหนึ่งสถานที่ๆเรยีกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว 

จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรอืที่เรยีกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มเีนื้อที่ทัง้หมด 1,8000,473 ตาราง

เมตร ดา้นในมรีปูปัน้หนิโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยู่จ านวนมาก 

 

 น าท่านช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมอืง Kita-

Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เสน้ทางที่ไปยงั สนามบนิชโิตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบ

รนด์ต่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นัง่ และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้จากฟาร์มท้องถิ่น

ประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ณ แหล่งช้อปป้ิงใน MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

 น าท่านมุ่งสู่ JR TOWER แหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล

, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์,รา้น 100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่นอื่นๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงั

ม ีพพิธิภณัฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวมราเมนชื่อดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัที่นี่ ใหน้ักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลิม้รสชมิราเมนจากเมือง

ต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ 
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 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คอืการสรา้งหลงัคาทีค่ลุม

ทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะ เขา้ก็สามารถมาเดินช้อปป้ิงได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาว

ประมาณ 1 กโิลเมตรส่วนสนิคา้ก็มทีัง้เสื้อผา้และรองเท้าแบรนด์ ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็

คอืรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ขีายทุกอย่างตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถงึเครื่องส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรอื

ถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่กม็รีา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั 3 ดาว 

วนัท่ีหก ซปัโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรรภมิู) (TG671 10.30-15.50) 

เช้า รบัประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเชค็เอาทแ์ละตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิชโิตเซะ 

 ถงึ สนามบนิชโิตเซะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 
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ROMANTIC SAPPORO HAKODATE 6 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเด่ียว ราคาไม่รวมตัว๋ 

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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน 

**โปรแกรมอาจมีการสลบัสบัเปล่ียนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคญั** 

 

ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศน์ท้องถ่ินและคนขบัรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1.อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกนัทัง้คณะ   ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ 
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 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  ค่าจา้งมคัคุเทศก์บรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั ทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั ตัว๋เคร่ืองบิน   

- กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นชัน้ธุรกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดท่ีนัง่ ต้องด าเนินการท่ีเคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วนัเดินทาง ด้วยตวัท่านเอง เท่านัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัรเ์รียกเกบ็เพ่ิมเติมก่อนออกตัว๋โดยสาร  

- การจดัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปจดัการได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีที่ลูกคา้ต้อง ออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯล่วงหน้าทุกครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมกีารออกเเดนิทาง

แน่นอนหรอืไม่  มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดนิทางได ้และท่านไดอ้อกตัว๋ไปแลว้   

1.2 ค่าท่ีพกั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพกัคู่ (Twin / Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกัน หรอื อยู่ติดกนั **ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ] แล้วทาง

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

-   กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในตวัเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลี่ยน 

หรอื ยา้ยเมอืง เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4 เจ้าหน้าท่ีบริษทั ฯ หรือมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

1.5 ค่าน ้าหนักสมัภาระ (รวมในตัว๋เคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 20 กโิลกรมั 

1.6 ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ  

         -   ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรมั   
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(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ 

ทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ 

มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

        - ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกนัอบุติัเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอุบตัเิหตุ 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใด สนใจซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืน้อยกว่า 75 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เฉพาะค่าบริการ 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั 

**ถา้กรณีทางรฐับาลญี่ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซี่าตามที่ สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท์ ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุใน

รายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิม่ 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วนัเดินทางท่ีสนามบินต้นทาง 

ส าหรบัส่วนทีเ่พิม่เตมิแก่หวัหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย  ตามแต่ท่านจะเหน็สมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ของทางญ่ีปุ่น 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

 

เง่ือนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
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1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 

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

     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

     โดยทุกการจองจะไดร้บัการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ัง่ เมื่อมกีารช าระมดัจ า เท่านัน้ 

      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื 25 วนั ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ ไม่มเีงื่อนไขใดๆ 

และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลูกคา้ท่านอื่นทีอ่ยู่ล าดบัถดัไป   

     1.3 เมื่อช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยนัว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วนัที่ใด  ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางไป-กลบัมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่าง

อย่างต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

**การตดิต่อประสานงานกบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ์  อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 08.30 น. – 

17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั  

** กรุณาศึกษารายการทวัร์ และเงื่อนไขการให้บรกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บรกิารของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงิ นครบจ านวนหรอืมดัจ า

บางส่วนแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง  นักท่องเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหน่าย(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษิัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลกิกบัทางบรษิัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางบรษิทัไม่ขอรบั

ยกเลกิการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล ์หรอื 

มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่บรษิัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานปร ะกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารที่ต้องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนื เงนิค่าบรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการ

ธรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเท่ียว พ.ศ. 2563” ดงันี้ 

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง (ไม่นับวนัเดนิทาง) คนืเงนิค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น 

ค่ามดัจ าตัว๋เครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วนัก่อนเดินทาง (ไม่นับวนัเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการน าเที่ยว 

ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
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** การจ่ายเงนิคนืแก่นักท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึง่มกีารหกัเงนิในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบรษิทัมคี่าใช้จ่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแล้ว 

เช่น การมดัจ าทีน่ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจ าทีน่ัง่กบัสายการบนิและค่ามดัจ าทีพ่กั 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางท่ีบริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามท่ีลูกค้าได้

ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพ่ือประโยชน์แก่ตวั

ท่านเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนื

ค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

** ส ำคญั !! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย

และญีปุ่่ น ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆได้

ทัง้สิ้น ** 

4.6 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมขี ัน้ต า่ 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ให้

ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่านอนัเกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของ

นักท่องเทีย่วเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติ้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุล (เยน) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
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8. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ใน

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  

อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วเป็นส าคญั 

10. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ม

ญาต ิหรอืธุรกจิ และอาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามคีุณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออก จากประเทศญี่ปุ่ น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (ทัง้ 2 อย่าง ทางบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมใหก้บัลูกคา้ แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี่ปุ่ น อกี

ครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีย่งัมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลบั 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัเิพื่อการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่

ถุงพลาสตกิใสซึ่งมซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์  อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมี

ขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑ์ทีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อที่

จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัราทีส่งูมาก 

 

 

 

 

 

 

 


