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 ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด 
 ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายท่ี ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ 
 ข้ึนกระเช้าเมาท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 
 ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 
 ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้้าแร่ออนเซ็น 
 บริการท่านด้วยน้้าดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 28 เมษำยน - 3 พฤษภำคม 2560 (วนัแรงงานแห่งชาติ) 
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

      

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกันที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนข้ึนเครื่อง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ 
08.30 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อน้้าร้อนที่มีควัน
พวยพุ่งออกมาจากพื้นหินพร้อมกับกลิ่นก้ามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์  
จากนั้นน้าท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



HOKKAIDO ‘17 - 2 - of 8 

 

 น้าท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่ง
ระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของ
รัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุดบริการแห่ง
นี้ตามอัธยาศัย จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” น้าท่าน “ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ที่มี
ความสูง 334เมตร ให้ท่านชมวิวและทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองฮาโกดาเตะที่เปิดไฟระยิบระยับ โดยมีอ่าว
และท่าเรือฮาโกดาเตะขนาบทั้งสองด้าน ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามในยามค่้าคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่น และ
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
 รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  พักที่ YUNOHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

    
 
วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - Red Brick Warehouse - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ –  
                        ภูเขาโยเตอิ (ผ่านชม) - สวนน้่าแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเช้า ตลาดนี้จะคึกคักในช่วงเวลา ตี5 -

เที่ยงและอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ ตลาดนี้ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าที่จ้าหน่ายอาหารทะเล
และผักรวมกว่า 300 ร้าน สัมผัสบรรยกาศตลาดสด และ ตลาดปลาแบบญี่ปุ่นที่น้าของสดไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึก 
หอยเม่น ปูอลาก้า ปลาชนิด ต่างๆ จากนั้นน้าท่านเดินทางชม “ย่านโมโตมาจ”ิ ย่านเนินเขาติดกับอ่าวฮาโกดาเตะ
มีจุดชมวิวยอดนิยมที่มองจากเนินลงไปด้านล่างเป็นท่าเรือฮาโกดาเตะ ชมสิ่งปลูกสร้างที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป เช่น 
โบสถ์ชาวคริสเตียน และ อาคารแปลกตา ที่มีเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส้าหรับท้าการค้ากับต่างชาติโดย  อาคารที่มี
ความส้าคัญ และ สวยงามมากที่สุดคือ “ศาลาประชาคมหลังเก่า” ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ท้าการของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี 
จากนั้นน้าท่านสู่ “Red Brick Warehouse” เป็นอาคารที่ถูกพัฒนามาเป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารให้ทุก
ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ “ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ปราการแห่งนี้สร้างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รูปแบบของ
ปราการสร้างแบบฝรั่งเศส จึงท้าให้ปราการแห่งนี้มีลักษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอื่นๆในญี่ปุ่น ที่นี่
ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะตอนปลายซึ่งป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ป้องกันการรุกรานจากพวกมหาอ้านาจ แล้ว
น้าท่านข้ึนอาคารด้านบน (Goryokaku Tower ) เพื่อชมความสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการโกเรียวคาคุ ซึง
ปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายห้าแฉก และให้ทุกท่านพบกับภาพความประทับใจของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่ง
สวยงามอยู่รอบบริเวณของป้อมปราการ (ความสวยงามของซากุระข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)  
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จากนั้นน้าท่านผ่านชม “ภูเขาโยเตอิ” ที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขานี้มี
ชื่อเสียงในเรื่องน้้าพุธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะ น้าท่านชม “สวนน้่าแร่ฟุกุดาชิ” เป็นหนึ่งในบรรดา
แหล่งน้้าแร่ผุดที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น้้าแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น 
 พักที่ KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเม่ือยล้า การอาบน้้าแร่ จะท้าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเม่ือยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

    
 

วันที่สี่ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+
ย่านซูซูกิโนะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  และน้าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” 
(Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งส้าคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ร้านเครื่อง
แก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน้้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็ม
ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรือ ซื้อ
กลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บน
ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่
อาหารซีฟู๊ดสดๆ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจ้าลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลต 
แบบต่างๆ  

 จากนั้นน้าท่านสู่ “ซัปโปโร” เมืองหลวงแห่งเกาะฮอกไกโด เพื่อน้าท่านสู่ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อ
สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม 
เครื่องส้าอางค์ เป็นต้น และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 
เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีก
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ทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้าน
ราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร  
 พักที่ NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

  รับประทานอาหารค่้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด” จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท 
บริการด้ วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารท ะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ชั้นดี พร้อมผักสดๆ 
บริการแบบอิ่มไม่อั้น 

    
 
   วันที่ห้า  ท่าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา(ผ่านชม) - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - มิตซุย 

เอาท์เล็ต 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน้าทุกท่านชม “ท่าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดย
ลอกแบบมาจากอาคารท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ้านวนมากกว่า 2.5 ล้าน
ก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท้าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่
จะย้ายไป ที่ท้าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ทั้งนี้ทุกท่านจะได้ เห็น
ความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่ปลูกอยู่บริเวณรอบท้าเนียบรัฐบาลเก่า ให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศ)  
น้าท่านผ่านชม “หอนาฬิกา” ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบัน
นี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จากนั้นน้าท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไก
โด” หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอย
ปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี 
ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อ
เป็นขวัญและก้าลังใจสืบไป ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่ปลูกอยู่บริเวณรอบศาลเจ้าฮอกไกโด 
ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน้าท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum)” เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็น
โรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะน้าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ มาจัดเป็น
นิทรรศการ (ท่านสามารถซ้ือเบียร์ในราคาพิเศษได้ที่นี่)  
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จากนั้นน้าท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าส้าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก 
จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งช้อป และ 
ชิมตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารค่้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

    
 
วันที่หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกับความประทับใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบรษิัทจะค้านึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นส้าคัญ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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รำยละเอยีดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง (4วนั 3 คืน) 
 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่  ท่านละ     56,900 .-   บาท 

  พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  8,000  .- บาท 

  เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 54,900 .- บาท 

  เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 52,900 .-  บาท 

  ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -21,000.-  บาท 

   *เด็กทารก อายุต่่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท่าการจองค่ะ 
หมายเหตุ ราคานี้ส่าหรับผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป เท่านั้น 

ขั้นตอนช่าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บญัชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขที่บัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์: 722 - 2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์:  130 – 2 – 12061 - 7 

ธนาคารกรุงเทพ นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์: 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช่าระเงินที ่E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พรอ้มระบชุื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ้านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 

                คา่เงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผนัแปรของราคาน้้ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้้ามัน 

                เพิ่มเติมจากราคาที่กา้หนดไว ้

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบนิที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 ค่าธรรมเนียมน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (ค้านวณ ณ วันที่ 27/12/2559) 
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบุไว้ในรายการ หรอืในระดับเดียวกัน (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายตุ่้ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
 การบรกิารของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 น้้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน) 

 
 
 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าซักรดี, คา่เครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณไีป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
 ค่าธรรมเนียมน้้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 
 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง / ช่าระเงิน / การยกเลิก 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทาง พร้อมชา่ระมัดจ่าท่านละ 10,000 บาท 
 ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 กรณียกเลกิการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ่าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
 กรณียกเลกิการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ่าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
 กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
 กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทา้การเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สา่เนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได,้ ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส้ารองที่นัง่ หรือ 15 วันก่อนการเดนิทาง เป็นอย่างช้า 

 
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณทีีม่ีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ้านวนที่ระบุ 
 กรณีท่านมกีารเดินทางดว้ยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งใหก้ับเราทราบ ณ วันที่สา้รองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้ง

เรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เครื่องบินดังกล่าวได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนดิเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลับซ่ึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน้ามาขอคืนเงินได้  
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บรกิารใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้ 
 ค่าบริการที่ทา่นช้าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช้าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชา้ระให้กับบรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท้าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 
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 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ้านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
นัน้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วนั 
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพ้านักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทา้งาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกต)ิ 

 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทา้ให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทัวร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ้าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทา้หน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท้าการติดต่อชว่ยเหลือท่านเป็นระยะ 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวตา่งชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพ่้านักอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท้าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ้านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออ้านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะทา้หน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายดังกลา่ว  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และค้านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสดุของลูกค้าส่วนมากเป็นส้าคัญ 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 
 


