
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง เย็น โรงแรมทีพกั 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ(BKK-CTS TG 670 : 2355 – 0820) - -  - 

2 
สนามบินชิโตเซ-่โนโบริเบทส-ึหมูบ้่านดาเตะ จิไดมรูะ-ฮาโกดาเตะ-โกดงัอิฐแดง-นงั

กระเช้าไปยงัจดุชมวิวทิวทศัน์ภเูขาฮาโกดาเตะ 
   

PACO HOTEL 

HAKODATE 

3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-หอคอยโกเรียวคาค-ุนงักระเช้าขนึเขาอสุ-ุชมพเูขาไฟโชวะชินซงั-

ฟาร์มหมีสีนําตาล 
   

TOYA MANSEIKAKU 

HTL. 

4 
เพลิดเพลินกบัการเลน่บนลานสกี-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-โรงงานช็อคโก

แลต-เมืองซปัโปโร 
   KEIO PLAZA HTL. 

5 ศาลเจ้าฮอกไกโด-ผ่านชมทีทําการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-ซูซูกิ

โนะ&ทานกิุโคจิ 
   KEIO PLAZA HTL. 



6 สนามบินชิโตเซ-่กรุงเทพฯ (CTS-BKK TG 671 : 10.00 – 15.50)   - - 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ท่าน 

30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 68,700.- 
  

วนัแรก : สนามบินสวุรรณภมู ิ

20.00 น. 
 

พร้อมกนัที สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ชนั 4) ประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

พบเจ้าหน้าที ทรีอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกทกุท่าน  

23.55 น.  ออกเดินทางสู ่ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทียวบินที TG 670 

วนัทีสอง : 
สนามบินชิโตเซ-่โนโบริเบทส-ึหมูบ้่านดาเตะ จิไดมรูะ-เมอืงฮาโกกาเตะ-โกดงัอิฐแดง-นงักระเช้าไปยงัจดุชมวิวทิวทศัน์

ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น.  
ถงึท่าอากาศยานเมืองชิโตเซ ่ประเทศญีปุ่ น ดนิแดนอาทิตย์อทุยั (เวลาท้องถินญีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชวัโมง)  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

  

นําท่านเดินทางสู ่เมืองโนโบริเบทส ึนําท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมรุะ เป็น

หมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพืนทีหมู่บ้านมีทงั 

หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามไูร และอนืๆ

อีกมากมาย โดยนกัท่องเทียวจะสามารถสมัผสับรรยากาศได้ เหมือนอยู่ใน

หนงัญีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนียงัมีคนแตง่ตวัเป็นพ่อค้า ซามไูร 

นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอกีด้วย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

นําท่านเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เมอืงทางตอนใต้ทีมีชือเสียงอกีแหง่หนงึ

ของเกาะฮอกไกโด นําท่านชม โกดงัอฐิแดง หรือโกดงัคาเนโมริ กลายเป็น

สญัลกัษณ์ทางการท่องเทียวไปแล้วสําหรับหมูอ่าคารก่ออฐิสีแดง โกดงัเก็บ

สินค้าของเมอืงฮาโกดาเตะ แม้อาคารที เห็นจะเป็นอาคารใหมท่ีถกูสร้าง

ขึนมาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซงึถกูไปไหม้ครังใหญ่เผาทําลายไปเมอืปี 

1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ สถาปัตยกรรมแบบดงัเดิม ให้ความรู้สกึคล้ายสิงปลกูสร้างของยุโรป

ตงัอยู่เรียงรายริมอา่ว 

  

จากนนั นําท่าน นงักระเช้าสูจ่ดุชมวิวภเูขาฮาโกดาเตะ ซงึมีความสงูถึง 334 

เมตร เพือชมวิวทิวทศัน์ทีงดงามของเมอืงฮาโกดา เตะ ทีได้รับการยกยอ่ง

วา่สวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก ในยามคําคืนทีท้องฟ้าโปร่ง เมอืมองลงมา

จากบนยอด เขาฮาโกดาเตะแห่งนี ก็จะเหน็แสงไฟจากถนนหนทางและ

บ้านเรือนสอ่งประกายระยิบระยบัดจุอญัมณีเป็น ทศันียภาพทีสวยงามมาก 

  นําท่านเข้าสูที่พกั PACO HOTEL HAKODATE หรือเทียบเทา่ (1) 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ โรงแรม (2) 

  
หลงัรับประทานอาหารคํา ให้ท่านสมัผสักบัการอาบนําแร่ญีปุ่ น (ออนเซน็) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาํแร

ธรรมชาต ิเชือว่าแช่กันแล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติได้ดีขึน*** 

วนัทีสาม : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-หอคอยโกเรียวคาค-ุนงักระเช้าขนึเขาอสุ-ุชมพเูขาไฟโชวะชินซงั-ฟาร์มหมีสีนําตาล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 



  

นําท่านเดินทางสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ แหลง่รวมอาหารสดชนัดีคณุจะพบ 

ฮาโกดาเตะ อาสะอจิิ (ตลาดเช้า) อนัแสนพลกุพลา่นทีคอยยวัยวน

นกัท่องเทียวให้เข้าไปเลือกซอืของสดๆ ชนัดีจากฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าเริม

เปิดขายแต่เช้าตรู่ตงัแตเ่วลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดหูนาว) และปิด

เวลาเทียง อาหารทะเล ผกัผลไม้และขนมหวานเป็นเพียงสว่นหนงึของของ

กินทีวางขายเท่านนั เพลิดเพลินไปกบัการซอืของทีตลาดและอย่าลืมแวะไปดปูแูละหอยเป็นๆ ในตู้ขนาดยกัษ์ ให้ท่าน

ได้สมัผสัประสบการณ์การตกปลาหมกึทีน่าตนืเต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมตกหมกึ) คณุจะได้เหน็ปลาหมกึทีถกูจบัได้สดๆ 

ว่ายไปมาอย่างว่องไวในตู้ปลาในตลาดทีสร้างขนึมาเพือการนีโดยเฉพาะ สิงหนงึทีนกัท่องเทียวชอบทําฆ่าเวลาคือ

พยายามจบัปลาหมกึเหลา่นี คณุต้องการแคไ่ม้หนงึอนัทีมีเบ็ดเกียวอยู่ตรงปลาย แล้วลองมาวดัฝีมือกนั! เมือคณุจบัได้

แลว้ เชฟจะเอาปลาหมกึนนัมาทําซาชิมิปลาหมกึให้คณุ ซาชิมิปลาหมกึสดทีมีเนือใสๆ เป็นประกายนนัไมเ่พียงเป็นแต่

อาหารตาอนังดงาม แตร่สชาติของมนัยงัเยียมยอดอีกด้วย 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่โกเรียวคะค ุทาวเวอร์ (ขึนลิฟท์) ทีซงึท่านสามารถ

ชืนชมภาพวิวทิวทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ๆ กนั

นนัหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก 

ซงึมีความงดงามมาก ซงึทีตรงนนัเรียกวา่ สวนสาธารณะโกะเรียวคะค ุ

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

นําท่าน นงักระเช้าขนึภเูขาไฟอสุซุาน เพือชม วิวทิวทศัน์ของ ทะเลสาบโท

ยะ และ ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั ทีในอดีตเป็นภเูขาไฟลกูเลก็ทีเกิดขนึจากการ

สนัสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยูข้่างๆ ภเูขาอซุุซงั ซงึเป็นภเูขา

ทีเกิดการประทแุละระเบิดตลอดเวลาติดต่อกนัเป็นเวลานานถึง 2 ปี จน

กลายเป็นภเูขาโชวะชินซงัทีตงัชือตามช่วงเวลาทีเกิดการระเบิดครังนนั ซงึก็

คือช่วงปีโชวะนนัเอง และลา่สดุภเูขาไฟแห่งนีก็เกิดการระเบิดขนึอีกครังในปี 2000 

  

จากนนันําท่านชม ศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสีนําตาล ตงัอยู่ภายในเกาะฮอกไก

โด ซงึหมีสีนําตาลนนัเป็นหมพีนัธุ์ทีหายาก มีถินกํานิดในดินแดนแถบไซ

บีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และ

หมู่เกาะคริูนเท่านนั แตก่็ค่อนข้างจะ  หาดไูด้ยากเพราะใกล้สญูพนัธุ์แล้ว 

โดยศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์หมสีีนําตาลแห่งนี ภายในมีฝูงหมสีีนําตาลนบัร้อยตวั

ท่ามกลางธรรมชาตทีิสมบรูณ์และเหมาะสม รวมทงัยงัมีหมีสนีําตาลทีทางศนูย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมลูเกียวกบัหมีสี และ

ยงัมีร้านขายของทีระลกึทีเกียวกบัหมีอีกด้วย 

  นําท่านเข้าสูที่พกั  TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ โรงแรม (5) 

  
หลงัรับประทานอาหารคํา ให้ทา่นสมัผสักบัการอาบนําแร่ญีปุ่ น (ออนเซน็) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นําแร

ธรรมชาต ิเชือว่าแช่กันแล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติได้ดีขึน*** 

วนัทีส ี : เพลิดเพลินกบัการเลน่บนลานสกี-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-โรงงานชอ็คโกแลต-เมืองซปัโปโร 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลน่สก ีและเครืองเลน่สกี ต่างๆ ทีลานสกีอนักว้างใหญ่ ลานสกีแห่งนีมีความท้าทายให้

ท่านได้สมัผสั มีสโลปกว้างกว่า 100 เมตร เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่ แตก่็มทีางสําหรับมืออาชีพด้วย ให้ท่านได้



เพลิดเพลินกบัการเลน่สกีบนลานหิมะขาวโพลน  (ไมร่วมค่าอปุกรณ์ ค่าเครืองเล่น) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

   

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ คลองโอตารุเป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพทีนีเพือเป็นทีระลกึ 

ซงึในอดีตเป็นคลองทีเกิดจากการถมทะเลเพือใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า

จากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนําสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดงั แตภ่ายหลงั

ได้เลิกใช้และถมคลองครึงหนงึทําเป็นถนนหลวง สว่นอีกครึงหนงึได้บรูณะ

ปรับปรุงให้เป็นสถานทีท่องเทยีว นอกจากนนัริมสองฝังคลองยงัเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตงัเรียงรายอยู่มากมาย 

รวมทงัมีสถานทีท่องเทียวอนืๆ ทีอยู่ไมไ่กลจากคลองมากนกั 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่พิพธิภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนงึในร้านค้าทีใหญ่ทีสดุ

ของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 

และถือเป็นอีกหนงึในสถานทสีาํคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองซปัโปโร ที

ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทตา่งๆ ของกลอ่งดนตรี โดยตวั

อาคารหลงันีก่อสร้างด้วยกําแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างโค้งซงึเป็นไสตล์เรเน

ซองส์ ส่วนด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกาไอนําทีผลิตโดยผู้ผลิตนาฬิกา

แคนาดาทีจะสง่เสียงกงัวานทกุๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชวัโมงจะดงัเป็นพิเศษ 

  

นําท่านเดินทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต็ ทีหมู่บ้านอิชิยะในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซงึเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีมีชือเสียง

ทีสดุของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซอืช็อกโกแลตทีขึนชือทีสดุของทีนีได้นนั คือ ช็อกโกแลตสีขาวแดค่นรัก 

(ShiroiKoibito) ซงึภายในประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของทีระลกึ 

และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีชือเสียง โดยอาคารซงึเป็นร้านขายของนนัถกู

ตกแต่งให้เหมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก สว่นภายในโรงงานมีการ

จดัแสดงอปุกรณ์การผลิตตงัแต่ยุคแรกเริม โดยจําลองโรงงานและขนัตอน

การผลิตมาไว้ทีนี นอกจากนนัยงัสามารถชิมและเลือกซอืช็อกโกแลตหรือ

ไอศกรีมแบบตา่งๆ ทีผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ทีนี ได้เองด้วย หรือเดินถ่ายรูปเป็นทีระลกึกบับรรยากาศ

โดยรอบ ทีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุรป 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ เมอืงซปัโปโร เป็นเมืองใหญ่ทีมีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางเชือชาติ

และวฒันธรรม เป็นเมืองทีมีการวางผงัเมอืงไว้อย่างเป็นระเบียบมากทีสดุในญีปุ่ น ทงัยงัเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 

การศกึษา และการเมอืงการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (8) 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

วนัทีห้า : ศาลเจ้าฮอกไกโด-ผ่านชมทีทําการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-ย่านซูซูกิโนะ&ทานกุิโคจิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 



  

นําท่าน ชมศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนา

พทุธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สร้างขึนในปี 1871 ยคุเริมพฒันา

เกาะ ได้อญัเชิญเทพมาประทบัทงัหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพืนทีเชือมตอ่

กบัสวนมารุยามะ ในฤดใูบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากรุะบาน ในฤดู

ร้อน วนัที 14-16 มิถนุายนของทกุปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ 

Sapporo Matsuri ซงึจะแห่ขบวนไปตามถนน ศาลเจ้าชินโตนีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ

สขุถงึแม้จะไมไ่ด้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมิูภาคคนัโต แต่ทีนีก็เป็นทีสาหรับให้คนท้องถิน

ได้กราบไหว้สิงศกัดิสทิธิทีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจ้าแห่งนี เพือเป็นขวญัและกําลงัใจสืบไป 

  

จากนนั นําท่าน ผ่านชมศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า ทีทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ ทําเนียบอิฐแดง สร้าง

ขึนในปี ค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมนีถือ  เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลียมได้แบบ

มาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้ก้อนอิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ ทีออกแบบอาคารนีเป็น

สถาปนิกท้องถิน และใช้วสัดภุายในประเทศ อาคารนีเคยเป็นอาคารทีใหญ่และสงูทีสดุในญีปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์

ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถกูไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขนึมาใหม ่ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจบุนัได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบติัทาง

วฒันธรรมและใช้สําหรับต้อนรับบคุคลสําคญั ทางการเมอืงของรัฐบาลญีปุ่ น 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่หอนาฬิกาซปัโปโร หอนาฬิกาซปัโปโรเป็นหอ

นาฬิกาทีเก่าแก่ตงัแตปี่ พ.ศ. 2421 ตงัอยู่ถดัจากอาคารว่าการเก่าเมอืงฮอก

ไกโดไปทางทิศตะวนัออก และเป็นอีกหนีงสญัลกัษณ์ทีสําคญัของซปัโปโร 

ซงึในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดมาก่อน และได้รับการ

ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีสําคญัอีกแห่งหนงึของญีปุ่ น ตวั

อาคารสร้างด้วยไม้ทาสีขาว ภายในจดัแสดงเรืองราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถงึเรืองราวของนาฬิการุ่น

เดียวกบันาฬิกาทีอยู่บนหอคอย ซงึทีนีก็เป็นอีกจดุทีนกัท่องเทียวมกัแวะมาถ่ายรูปไว้เป็นทีระลกึ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่ มิตซุย เอ้าเลต็  แหลง่รวมร้านค้าทีมีชือเสียงรวมทงัสินค้าแบรนด์ดงัทงัในประเทศ และ

ต่างประเทศมากกว่า 171 ร้านค้า ซงึร้านค้าทงัหมดนีรวมกนัอยู่ภายใต้อาคารหนงึหลงัคา นอกจากนนัยงัมสีินค้า

ประเภทกีฬากลางแจ้ง รวมทงัสินค้าอนืๆ ทีมีส่วนลดมากมายถงึ 30-50% ท่ามกลางพืนททีีมองเห็นทะเลได้อย่าง

ชดัเจน ทงัยงัปกคลมุไปด้วยต้นไม้ใบไม้อนัเขียวชอุม่ จึงทําให้เหลา่นกัช้อปได้เพลิดเพลินไปกบัสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติทีงดงามและประสบการณ์การช้อปปิงทีลําคา่ทีสดุแห่งหนงึ 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านทีรวบรวม

ร้านช้อปปิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดืม ร้านอาหาร ร้านขายอปุกรณ์อิเล็กโทร

นิกส์ เครืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือผ้า เครืองสําอาง สินค้า

แบรนด์เนม ของฝาก ของทีระลกึ และอนืๆ อีกมากมาย จากนนั นําท่าน

เดินทางสู ่ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOCHI) เป็นย่านทีรวบรวมร้านช้อปปิง 

ห้างสรรพสนิค้า ร้านกินดืม ร้านอาหาร ร้านขายอปุกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เครืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของ

ฝาก ของทีระลกึ เสือผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครืองสําอาง และอนืๆ อีกมากมาย  

คาํ  
บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (11) พิเศษ!! เมนบูุฟเฟ่ต์ไม่อนักบัปู 3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน, ปูทา

ราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม ่พร้อมทงัเนือววั หม ูไก่ อย่างดี และอาหารอย่างอนือีกมากมาย 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั   KEIO  PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 



วนัทีหก : สนามบินชิโตเซ-่กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

10.00 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 671 

15.50 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมรู้ิลืม 

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

 

อตัราค่าบริการ 

ราคาต่อท่าน รวมตวัเครืองบิน ไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ ใหญ่ และ เด็กอายตุํากว่า 12 ปีพกัเสริมเตียง 68,700.- บาท 41,700.- บาท 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 66,700.- บาท 39,700.- บาท 

ห้องพกัเดียว เพมิท่านละ 11,700.- บาท 

*** ราคาไมร่วมตวัเครืองบิน คือ สายการบินไทยทีบินระหว่างประเทศ ลด 27,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแตล่ะครัง จะต้องมจํีานวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขนึไป *** 

*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไมถ่งึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้คะ่ *** 

 

อตัราคา่บริการนีรวม 

  ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีได้ระบไุว้ในรายการ 

ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งทีม ี 

ค่าโรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบ ุ

ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีได้ระบใุนรายการ 

ค่ารถรับสง่ระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบ ุ

ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที 26 มิถุนายน 2556 และท่านต้องชําระเพิมเติม ในกรณีทีทางสายการบินมีการ

เรียกเก็บเพิม  

  

  

  

  

  

  

  

  

อตัราคา่บริการนีไม่รวม 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

ค่าทําหนงัสือเดินทาง Passport  

ค่านําหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 

ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น คา่เครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าอาหารทีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

ค่าทําใบอนญุาตทีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

ค่าวีซา่เข้าประเทศ ญีปุ่ น ** เนืองจากตงัแต ่วนัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญีปุ่ นได้ทําการยกเว้นวีซ่าท่องเทียวสําหรับ

นกัท่องเทียวชาวไทยที เข้าไปท่องเทียวไมเ่กิน 15 วนั 

  

  

  

  

  

  



**  สําหรับบคุลทีถือพาสปอร์ตตา่งประเทศแตม่ีถินพํานกัอยู่ในประเทศไทย ** 

  กรณีผู้ เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันนัต้อง

เปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถยืนวีซา่ได้  

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขนึอยู่กบัทางสถานทตู) 

พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใช้งานได้ไมต่าํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาด้วย) 

รูปถ่ายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมส่วมแว่นตาดํา, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม, พืน

หลงัเป็นสีขาว ต้องไมเ่ป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

สําเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน 

กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ทีทํางาน / ทีอยู ่เพือใช้ในการยืนขอวีซา่ 

กรณีทีผู้ เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  

สําเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถ้าม)ี  

หลกัฐานการเงิน สําเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตงัแตห่น้าแรก – หน้าปัจจุบนั  

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ทีทางธนาคารออกให้ ไมส่ามารถนํามาใช้ยืนวีซา่ได้ 

หนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) จากบริษัททีท่านทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านนั) 

1. กรณีทีเป็นพนกังานบริษัททวัไป ใช้หนงัสือรับรองการทํางานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนงัสือรับรองต้องมีชือกิจการ และชือผู้ เดินทางเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 

3. กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไมไ่ด้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนงัสือชีแจงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษ) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนา

บตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืนตอ่สถานทูตได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบเุพือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ของท่าน *** 

เงือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  

  กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม ่, สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 

กรณีทีลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตังแต่ทําการจอง หากลูกค้ามีความจําเป็นต้องออกตวั

เครืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตวั มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทงัสิน 

ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรือก่อนออกตัวเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไมค่ืนมดัจํา 

ทางบริษัทฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินคา่ทวัร์ทงัหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ  

  

  

  

  

การยกเลิกและการคืนเงิน 

  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตลุาคม ต้องยกเลิกลว่งหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บคา่มดัจํา 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทําการ มฉิะนนั ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราคา่บริการทงัหมด 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

  

  

  



  หากทําการออกตวักบัทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

หมายเหต ุ  

  ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยทีมีวตัถุประสงค์เพือการ

พํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นนนั และสามารถพํานกัในประเทศญีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ ยืนประสงค์จะพํานักในประเทศญีปุ่ น

เกิน15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อนืๆ จะต้องยืนขอวีซา่ตามปรกติ) 

การยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยนี เพือเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญีปุ่ นกบัประเทศไทย 

ผู้ ทีจะเข้าประเทศได้นัน จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เช่นเดียวกบัผู้ ทียืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเข้า

ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีจําเป็น เช่น ตวัเครืองบินขากลบั หรืออนืๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมี

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น* ดงัต่อไปนี 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น 

2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด,บัตร

เครดิต  

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ทีไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคณุสมบติัทีจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

  

  

  

  ในกรณีทีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนําเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือมเสียหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมือง

ได้พิจารณาแล้ว 

บริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรือบางสว่น และบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีทางสถานทตู งดออก

วีซา่ให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย 

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคัญ เนืองจากการ

ท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนนัทีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ 

  

  

  

  



 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อน 10 วนั  

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


