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เท่ียวตอนเหนือสดุของญ่ีปุ่ น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย 

นั่งกระเชา้ชมววิยามค ่าคืนเมืองฮาโกดาเตะ  

ววิท่ีติด 1 ใน 3 สวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น  

สมัผสัความโรแมนติก ณ เมืองโอตาร ุพิเศษ!! ใหท่้านแช่ออนเซ็น 2 คืน  

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด 

ปูซูไว ทาราบะ ปูขน 

06–12 เมษายน 2560

  

HX 780 03.35 – 08.00 
HX 690 12.10 – 18.25  
HX 693 16.25 – 20.55 
HX 769 00.35 – 02.35 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บกอ็ก – สนามบินชิโตเซ่  
  

ANA CROWN PLAZA HOTEL 

CHITOSE หรือเทียบเท่า 

3 
ชิโตเซ่ – หมู่บา้นไอนุ – ภูเขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – ฟารม์หมี –  

นัง่กระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – ยโูนะคาว่า    

YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 

ยโูนะคาว่า – ตลาดเชา้เมืองฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร ์–  

โมโตมาจิ – พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบุ –  

วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ – โนโบริเบ็ทสึ 

   

NOBORIBETSU MANSEIKAKU 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ  – ดาเตะจิไดมรูะ – คลองโอตารุ –  

นาฬกิาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร    

VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA 

ARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 

ซปัโปโร – พิพิธภณัฑช์อ้กโกแลต – หอนาฬกิา (ผ่านชม) – โอโดริ

ปารค์ (ผ่านชม) – ทานูกิโคจ ิ– สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็

บก็อก 

 
-   

7 สนามบินเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพฯ 
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23.30 คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สายการ

บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์K เจา้หน้าที่บรษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนขึน้เครือ่ง 

 
 

 

 

03.35  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 780 

08.00 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
12.10  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

18.25 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั ้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ชิโตเซ่  ณ ANA CROWN PLAZA HOTEL CHITOSE หรือ

เทยีบเท่า  

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมอืงบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น นัก

คน้ควา้เชื่อว่าชาวไอนุมเีชื้อสายคอเคซอย หรอืชาวผวิขาว ซึ่งเป็นคนละเชื้อสายกบัชาวญี่ปุ่ นส่วน

ใหญ่ ทฤษฏทีีว่่านี้มาจากรปูลกัษณ์ของชาวไอนุทีเ่ป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซยี แต่

หลงัจากการทดสอบทางดเีอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มเีชอืสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบบั

กล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่าชาวญี่ปุ่ น และในต านานของชาวไอนุนัน้กไ็ดก้ล่าว

DAY 1 กรงุเทพฯ  

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก – สนามบินชิโตเซ่  

DAY 3 
ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – นัง่กระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ –  

ยโูนะคาว่า 
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ว่า "ชาวไอนุอยู่ทีน่ี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทติยจ์ะมา" มหีลายทฤษฏกีล่าวถงึต้นก าเนิด

ของชาวไอนุ หากแต่ความจรงิในเรือ่งนี้ยงัคงคลุมเครอือยู่มาก ไม่สามารถบอกไดว้่าชาวไอนุมาจาก

ไหน อยูท่ีน่ี่อยูแ่ลว้หรอืไม ่แลว้สบืเชือ้สายมาจากใคร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจบุนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดแูลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น  ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็น

เมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยทะเล มธีรรมชาตทิีส่วยงามและยงัเป็นท่าเรอืนานาชาตแิห่งแรกของญีปุ่่ น 

จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

ตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสูงถงึ 334 เมตร ได้รบัการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 

ของโลก โดยในยามค ่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิว

ทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนี้จะมลีกัษณะรปูร่างคลา้ย

กบัววันอนหมอบ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ยโูนะคาว่า ณ YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ ขายสนิค้านานาชนิด อาทิ อาหารทะเล ผกัและ

ผลไมส้ด รวมถงึเสือ้ผา้และขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัของชาวเมอืงเป็นประจ าเรยีง

DAY 4 
ยโูนะคาว่า – ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– โมโตมาจิ –  

พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบ ุ– วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ – โนโบริเบท็สึ 
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รายไปบนถนนกว่า 360 รา้น ซึ่งนับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิค้าให้เลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมอืงฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บรเิวณใกล้ ๆ กันนัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รปูร่างคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมคีวามงดงามมาก ที่ตรงนัน้เรยีกว่า สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจน

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่

สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรบัท าการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่

น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคย

ถูก ใช้ เป็นที่ท าการของคณ ะผู้ปกครองเมืองตั ้งแ ต่ ปี  1900 โบถส์ เก่ า (Church Group of 

Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ที่ท าให้นึกยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื่องท่าส าคญั ซึ่งยงัคงรกัษา

สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบุ ชมวธิกีารแปรรปูสาหรา่ยทะเลเป็นผลติภณัฑช์นิดต่าง 

ๆ และเชญิชวนท่านลิม้ลองไอศครมีสาหรา่ยทะเล ทีม่จี าหน่ายเพยีงทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม ้ขนุเขาและแหล่ง

น ้าธรรมชาต ิรวมถึงทะเลสาบโอนุมะโดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอนัสวยงามตัง้อยู่ใน

ฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็และมกีิจกรรมฤดูหนาว อาทเิช่น ปัน่จกัรยาน , 

สโนโมบลิ, ฯลฯ เป็นอกีสถานทีท่ีต่ดิชารต์ของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาเยอืน 

จากนั ้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบ็ทสึ ณ NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยงัไม่ดบั 

จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ชัว่กลัป์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมูบ่า้นทีจ่ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะเอาไว ้โดยเน้น

ไปที่การมบีทบาทของชนชัน้พ่อค้าในยุคที่มแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืงของสมยัเอโดะ ภายในหมู่บ้าน

ท่านจะไดย้อ้นยคุไปกบักจิกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมยัเอโดะ ดูหนัง ถนนทีม่เีหล่านินจาและ

ผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดนิอวดโฉมกนั นักท่องเที่ยวยงัสามารถตื่นตากบัเหล่านักรบซามูไร ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนผูป้กป้องดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงหรอืต ารวจในปัจจบุนั ชมสาธติการอ าพราง

ตวัอนัเลื่องชื่อ ถ่ายรปูคู่กบัซามไูรหรอืนินจาเป็นทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อิม่อร่อยกบับฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด!! 

จากนั ้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ  VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

DAY 5 
โนโบริเบท็สึ – จิโกกดุานิ  – ดาเตะจิไดมรูะ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า –  

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลติช็อคโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึง่มคีวามเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโป

โรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็นฝึกงานของวทิยาลยัการเกษตรฮ

อกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิาและ มรีะฆงัตี

บอกเวลามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจบุนัน้ีกย็งับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ยความเก่าแก่อยู่

คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอกีแห่งหนึ่ง

ของชาต ิ

น าท่านผ่านชม โอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลางใจ

กรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใช้เป็นที่จดั งานแสดงดอกไม ้  ส าหรบั ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกิน รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้  

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

16.25 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 693 

20.55 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
 

 

DAY 6 
ซปัโปโร – พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – โอโดริปารค์ (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ 

– สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก 
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00.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 769 

02.35  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

ก าหนดการเดินทาง : 6 – 12 เมษายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 41,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      41,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      41,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


