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HAPPY HOKKAIDO & HAKODATE  
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  

12 – 17 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 670 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาตชิินชิโตะเซะ (นครซปัโป
โร)  - โนะโบะรเิบะทส ึ - หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ  - อรอ่ยเซต็หมอ้ไฟ
ทะเลเดือด - หบุเขานรกจิโกะคดุานิ – เมืองฮาโคะดาเตะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น
ธรรมชาต ิ

- 
01 

 

02 

 

HAKODATE 
BANSO 

 

03 

ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโคะดาเตะ - ขึน้ลิฟตช์มหอคอยดาวหา้แฉก โกะ
เรียวคาค ุ - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - จดุชมวิวที่ตดิ

อนัดบั 1 ใน 3 สวยที่สดุในโลก (กระเชา้ไฟฟ้า ไป-กลบั) – อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น
ธรรมชาติ (เดินทางโดย Bonnet Bus เต็มวนั) 

03 
04 

 

05 

 

HAKODATE 
BANSO 

 

04 

ฮาโคะดาเตะ - ทะเลสาบโทยะ  - ภเูขาไฟอซุ ึ(กระเชา้ไฟฟ้า)  – เมืองโอตารุ - 
ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน า้โบราณ ท่ีเหลือ
เพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก – นครซปัโปโร – อพัเกรดเมนปูระเภทป้ิงย่าง
อาหารทะเล 

06 07 
08 

 

SAPPORO 
MERCURE 

05 
นครซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลา โจวไก - อิสระชอ้ปป้ิงย่านทานุกิ
โคจิ - เมืองชิโตะเสะ  - พกัคา้งคืนในสนามบินชินชิโตะเสะ – มือ้พิเศษบฟุเฟ่ต์
ชาบชูาบญ่ีูปุ่ นและเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้(ไม่อัน้)  

09 
10 

 

11 

 

CHITOSE 
AIR TERMINAL 

 

06 สนามบินชินชิโตะเสะ - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ เที่ยวบิน TG 671 12 - - - 

ไฮไลท ์
 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมวิวภเูขาฮาโกดาเตะ เป็นแลนดม์ารค์อนัดบัตน้ๆของเมืองฮาโกดาเตะ ติดอนัดบั 1  
ใน 3 สวยที่สดุในโลก ที่ตอ้งมาสมัผสัความสวยงามใหไ้ด ้
 สมัผสับรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยุคญ่ีปุ่ นโบราณ หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ 

 นั่งกระเชา้ลอยฟ้า สู ่ภเูขาไฟอซุุ ชมวิวสวยเมืองโทยะ เพลิดเพลินกบัวิว 360 องศา 
 เดินทางโดย Bonnet Bus รถบสัสไตลท์ี่ชวนใหน้ึกถึงอดีต ที่นั่งกวา้งขวางและสะดวกสบาย 
 ขึน้ลิฟตช์มวิวหอคอยดาวหา้แฉก โกะเรียวคาค ุถือว่าเป็นหนึ่งในสญัลกัษณข์องเมืองฮาโคะดาเตะ 
 เดินเลน่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดรวมของทะเลนานาชนิดและขึน้ชื่อเรื่องเมล่อนหอมหวาน 
 อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค์ไม่อัน้ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) 2 คืน ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
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ก ำห 

 
 

21:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินแห่งชาติการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก
บรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

23:55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670  
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

   

 
08:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่

ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

    
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” ชื่อเมืองนีเ้ป็นภาษาทอ้งถิ่นของภาษาดัง้เดิมของชาวไอนุ 

ความหมาย คือ “สายน า้ที่ปกคลมุไปดว้ยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึน้มานั้นเกิดจาก
การทบัถมของแร่ก ามะถนัในบริเวณนี ้และเมืองโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกบัสถานที่ถือเป็นหนึ่ง
ในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ไดร้บัความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยบรรยากาศที่
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สายน า้บริสุทธิ์ และอากาศปลอด

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

12 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนำมบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

13 เม.ย. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเสะ (นครซปัโป

โร) - โนะโบะริเบะทสึ - หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ - อร่อยเซ็ตหมอ้ไฟ

ทะเลเดือด - หุบเขานรกจิโกะคุดานิ – เมืองฮาโคะดาเตะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น

ธรรมชาติ 
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โปร่ง… น าท่านเยี่ยมชม “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” เป็นหมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะใน
สมัยโบราณ ภายในพืน้ที่หมู่บา้นมีทัง้ หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วัด รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้น
ซามไูร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเที่ยวจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนงัญ่ีปุ่ น
โบราณเลยทีเดียว นอกจากนีย้งัมีคนแต่งตัวเป็นพ่อคา้ ซามไูร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการ
แสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย…  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตหมอ้ไฟรอ้นทะเลเดือด อาหารขึน้ชื่อ
ทอ้งถิ่นดว้ย เสิรฟ์ดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด ประกอบดว้ย ปลาแซลมอนน า้ลึก กุง้สด หอยเชลล ์
ผกักาดขาวสด เห็ดสด แครอท เตา้หู ้อดุง้ และผกัอ่ืนนานาชนิด เสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นนุ่มอรอ่ย 

   
บ่าย น าท่านชม “จิโกะคดุานิบ่อนรกเดือด” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองนรก” ซึ่งบริเวณแห่งนี ้เกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาฮิโยะริ จึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซที่มีลกัษณะเป็นสีเหลืองอมเทา อันเกิดขึน้มาจาก
การทับถมของแร่ก ามะถนัเป็นจ านวนมากออกมาจากชัน้หินตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศราวกบัอยู่
ในโลกของยุคเริ่มตน้ อีกทัง้ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน า้พรุอ้นที่ไหลไปยงัองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตร
ต่อวัน ในอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 45 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่ ว
กลัป์… น าท่านเดินทางสู่ “ฮาโคะดาเตะ” (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) เมืองฮา
โคะดาเตะเป็นเมืองตัง้อยู่บนคาบสมทุรโอชิมา มียอดเขาฮาโคะดาเตะสงูประมาณ 334 เมตรเป็นจุด
ที่สงูที่สดุ ลอ้มรอบดว้ยทะเล หิมะตกเบาบางเนื่องจากไดร้บัอิทธิพลทางภูมิอากาศแบบทะเล โดยมี
กระแสน า้อุ่นทสึชิมา ท าใหเ้มืองนีไ้ม่หนาวมากเหมือนอย่างเมืองอ่ืน ๆ ขา้งเคียงบนเกาะเดียวกนั ซึ่ง
เมืองนีต้ัง้อยู่ทางใตสุ้ดของจังหวัดฮอกไกโด มีธรรมชาติและสิ่งปลูกสรา้งที่สวยงามอย่างมาก เป็น
ท่าเรือนานาชาติแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ น ที่ไดติ้ดต่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมต่างชาติหลากหลาย ซึ่ง
ยังคงหลงเหลืออิทธิพลอยู่ในปัจจุบันตามถนนในเมืองและพืน้ที่แบบยุโรป อาหารทะเลที่สดใหม่
หลากชนิด 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BANSO HOTEL HAKODATE  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
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พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางด้วย “Bonnet bus” เป็นรถบัสสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงอดีต รูปลักษณ์เต็มไปด้วย
เทคโนโลยลีา่สดุ การออกแบบตกแต่งภายในกวา้งขวางและสะดวกสบาย 

 
น าท่านเดินทางสู ่ “ตลาดเชา้พืน้เมืองฮาโคะดาเตะ” ใหท้่านเดินชมบรรยากาศของตลาดสดยามเชา้
ของเมืองท่าที่แสนโรแมนติค ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้ และของทะเลสด อาทิ ปยูักษ ์ ปขูน หอยเม่น ฯลฯ 
พ่อคา้แม่คา้จะน ามาวางขายในตลาดสดซึ่งราคาไม่แพง รว่มสมัผสัถึงวิถีชิวิตยามเชา้แบบชาวญ่ีปุ่ น 

14 เม.ย. 66 ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโคะดาเตะ - ข้ึนลิฟตช์มหอคอยดาวหา้แฉก โกะ

เรียวคาคุ - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - จุดชมวิวที่ติด

อนัดบั 1 ใน 3 สวยที่สุดในโลก (กระเชา้ไฟฟ้า ไป-กลบั) อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 
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 น าท่านเดินทางสู ่ “หอคอยดาวหา้แฉกโกะเรียวคาค”ุ เพื่อน าท่านขึน้ลิฟตส์ู่ยอดหอคอยโกะเรียวคาค ุ

เพื่อชมความสวยงามของป้อมปราการโกะเรียวคาค ุ ซึ่งปอ้มนีถู้กสรา้งขึน้เพื่อปอ้งกนัการรุกรานจาก
รสัเซียในสมยัสงครามระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัรสัเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1857 หรือ 
พ.ศ. 2400 นบัเป็นปอ้มปราการแบบยโุรปในประเทศญ่ีปุ่ นแห่งแรกที่มีลกัษณะเป็นรูปดาวหา้แฉก
เมื่อมองจากท่ีสงู และเป็นที่มั่นสดุทา้ยของรฐับาลโชกุนโทคกุาว่า ซึ่งต่อสูก้บักองทพัฝ่ายรฐับาลใน
ยคุฟ้ืนฟปูระเทศในสมยัเมยจ์ิ และนกัท่องเที่ยวจากเกาะอื่นนิยมมาชมความสวยงามของซากรุะที่นี่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือฮาโคะดาเตะ”  ย่านโกดังสินคา้เก่าของเมืองฮาโคดาเตะ ปัจจุบันน าพืน้

ที่มาพัฒนาเป็นย่านชอ้ปป้ิงของเมืองฮาโคดาเตะ มีสินคา้หลากหลายใหท้่านเลือกชม อาทิ เครื่อง
แกว้ เสือ้ผา้ รองเทา้ และของที่ระลึก เป็นตน้… น าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาจิ” คือบริเวณเชิงเขา
ฮาโกดาเตะ บรเิวณนีเ้ป็นเนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตดัขึน้สูด่า้นบน จะ
ท าใหเ้ห็นวิวทิวทศันข์องท่าเรือ ในอดีตแถบนีเ้ป็นที่อยู่อาศยัของพ่อคา้ต่างชาติที่เขา้มาท าการคา้ขาย
กับญ่ีปุ่ น จึงเกิดชมชุนต่างชาติขึน้มา สิ่งก่อสรา้งบริเวณนีจ้ึงมีทัง้โบสถ ์วัด สถานกงสุลเก่ารวมทั้ง
อาคารรา้นคา้บา้นเรือนที่ก่อสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป... 
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 น าท่านเดินทางสู ่ “จุดชมวิวภเูขาฮาโคะดาเตะ” โดยการน าท่านขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” เพื่อชมความ

สวยงามของเมืองท่าทางทะเลที่ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุ 1 ใน 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น กรณีที่มีกระแสลมแรงและเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวกระเชา้ไฟฟ้าอาจมีการหยดุ
ใหบ้รกิารไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ วิวการมองเห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศแต่ละวนั 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั BANSO HOTEL HAKODATE  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) สถานที่พักตากอากาศขึน้

ชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตวัที่อยู่ทางเหนือสดุของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอนัดบัสองของประเทศ เนื่องจากมีสารอาหารปนเป้ือนนอ้ยจึงมี
แพลงตอนอาศยัอยู่นอ้ยน า้จึงมีความใสสะอาด และมีระดบัออกซิเจนสงูในผิวน า้... 

15 เม.ย. 66 ฮาโคะดาเตะ - ทะเลสาบโทยะ  - ภูเขาไฟอุซึ (กระเชา้ไฟฟ้า) – โอตารุ - 

ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ีเหลือ

เพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - โรงงานเครื่องแกว้ – นครซัปโปโร – อัพเกรด

เมนูประเภทป้ิงยา่งอาหารทะเล พรอ้มเครื่องดื่มซอฟทด์ร้ิงกไ์ม่อั้น 
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น าท่านเดินทางสู่ “วนอทุยานแห่งชาติภเูขาไฟอซุโึชวะ” เพื่อน าท่านขึน้สูย่อด “ภเูขาไฟอซุซึงั” ที่เกิด
ใหม่ลา่สดุ การระเบิดบรเิวณยอดภเูขาครัง้ใหญ่ ซึ่งมีเถา้ถ่านควนัไฟพ่นออกมาสงูถึง 12,000 เมตร
และสรา้งความเสียหายรุนแรง พืน้ที่ราบปากปล่องภเูขาไฟไดย้กตวัขึน้กลายเป็น “ภเูขาไฟอซุใึหม่” 
นบัเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่น่าอศัจรรยท์ี่ไดบ้งัเกิดขึน้ ประมาณ ค.ศ. 1977-1978 อยู่ภายใตก้าร
ดแูลของรฐับาลในฐานะเป็นอนสุรณท์างธรรมชาติ และเป็นอทุยานธรณีโลกจีโอพารค์ของยเูนสโก
โดยการน าท่านชึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” สูย่อดเขาสงูสดุ ใหท้่านชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามสดุลกูหลูกูตาและ
ความยิง่ใหญ่ สามารถเห็นทศันียภาพงดงามของทะเลสาบโทยะและภเูขาโชวะชินซนั รวมถึงจดุชม
วิวของมหาสมทุร และปากปลอ่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟอซุขึึน้ในปี ค.ศ. 1977  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของซปัโปโร ตวัเมืองหนัหนา้ออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลกัของอ่าวมายาวนาน มีอาคาร
เก่าแก่มากมาย และมีการอนรุกัษพ์ืน้ที่คลองไวอ้ย่างสวยงาม อีกทัง้ยงัมีหมู่บา้นประมงปลาเฮอรร์ิ่ง  
พลาดไม่ไดก้บัสถานที่ส  าคญัของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ใน
อดีตเคยใชส้  าหรบัการล าเลียงสินคา้เพื่อคา้ขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินคา้ จากบรเิวณเรือสินคา้ไป
ยงัโกดงัสินคา้ ปัจจุบนัมีความยาว 1,140 เมตร และมกัมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบรเิวณ
โดยรอบของคลองแห่งนีเ้ป็นประจ า ท าใหค้ลองแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองโอตารุปัจจุบนั…  
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น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี” บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตวัแรก
ที่มาถึงประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชัน้ มีหีบเพลงมากมาย ดา้นบนเป็นหอ้งต่าง ๆ แสดงกล่อง
เพลงรุน่แรก ๆ ที่น ามาจากยโุรปในรูปทรงที่มคีวามหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคาได ้ ให้
ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกชม หรือเลือกที่จะประกอบกล่องตนตรีของท่านเองพรอ้มเมโลดีอ้นัไพเราะ  
บริเวณดา้นหนา้ของอาคารหลงัมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา 
และประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี ้และพ่นไอน า้ออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนีเ้ป็นสถานหา้ม
พลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน า้โบราณ ในจังหวะที่มีไอน า้พวยพุ่งออกมาพรอ้ม
เสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนีท่้านสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลาย
รูปแบบ ดว้ยเทคนิคการท างานแบบพืน้บ้านแต่สามารถสรา้งรายไดใ้นชุมชน ที่ส  าคัญลวดลายของ
สินคา้แต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านาญ และเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่น
ไม่ซ  า้กนั ซึ่งท่านสามารถซือ้แกว้ที่มีเพียงใบเดียวในโลกดว้ยฝีมือการเป่าแกว้ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง น า
ท่านเดินทางสู ่“เมืองซปัโปโร” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร…  พิเศษบริการท่านดว้ยอัพเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง อาหารทะเล
หลากหลายชนิด เช่น กุง้ หอยเชลล ์หอยนางรม รวมทัง้เนือ้วัว เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ปลา เนือ้แกะ ให้
ท่านสามารถน ามาย่างบนเตาย่างรอ้น และอ่ิมอรอ่ยกบัขา้วป้ันหนา้ปลาดิบ เทมปรุะ พรอ้มเครื่องดื่ม
ซอฟดริง้ค ์(ไม่อัน้) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPPORO MERCURE HOTEL  
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

16 เม.ย. 66 นครซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลา โจวไก - อิสระชอ้ปป้ิงย่านทานุ

กิโคจิ - เมืองชิโตะเสะ  - พกัคา้งคืนในสนามบินชินชิโตะเสะ – ม้ือพิเศษบุฟ

เฟ่ตช์าบูชาบูหมูเน้ือและเคร่ืองดื่มซอฟทด์ร้ิง(ไม่อั้น) 
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น าท่านเยี่ยมชม “ศาลเจา้ฮอกไกโด” หรือแต่เดิมในอดีตไดถู้กเรียกตามชื่อสถานที่ตั้งในเมือง คือ 
“ศาลเจา้ซปัโปโร” เหตทุี่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้
ชินโตนีค้อยปกปักษ์รกัษาใหป้ระชาชนบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุ แมจ้ะไม่ไดม้ีประวัติศาสตร์
อนัยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่เป็นที่ส  าหรบัคนในทอ้งถิ่นไดม้ากราบไหวส้ิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตย ์
อยู่ ณ ศาลเจา้แห่งนี ้เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในคนไดรู้ส้ึกเกรงกลวัต่อบาป 
นอกจากศาลเจา้แห่งนีจ้ะเป็นสถานที่รวมเทพเจา้ของเกาะฮอกไกโด ยงัเป็นสถานที่ที่มีนกัท่องเที่ยว
คบัคั่งช่วงชมดอกซากุระบานและดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่งพรอ้มกนั ประมาณตน้เดือนพฤษภาคม 
อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัดอกซากรุะซึ่งมีประมาณ 1,400 ตน้ และตน้บ๊วยที่มีประมาณ 250 ตน้ 
น าท่านเดินชม “ตลาดปลาโจวไก”  ตลาดอาหารทะเลของเมือง ซปัโปโร และสตัวท์ะเลที่จับไดส้่วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้
ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจับจ่ายใช้สอยกัน
เสมอ ที่นี่ยงัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน ใหท้่านไดล้ิม้ลองอีก ดว้ย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงย่านถนน “ทานุกิโคจิ” นบัเป็นย่านที่มแีสงสีและสีสนั คึกคกั มีชีวิตชีวา

ที่สดุของนครซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนเหล่าบรรดาปา้ยไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสี
แข่งขนัประชนัสินคา้กนั รอบ ๆ บรเิวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเรงิรมยย์ามค ่าคืนราตรี 
ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,500 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ่ 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโตเสะ” ห่างจากเมืองซัปโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร มีท่าอากาศยาน
นานาชาติชินชิโตเซะ เปิดบริการเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองชิโตะเซะ 
และโทะมะโกะไม ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และมีเที่ยวบิน
ตรงสู ่30 เมืองทั่วญ่ีปุ่ น... 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยเมนบูฟุเฟ่ตช์าบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ที่คดั
สรรเนือ้สตัวอ์ย่างดี พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้นระอเุม็ดนุ่ม และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์(ไม่อัน้) 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั CHITOSE AIR TERMINAL HOTEL  
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17 เม.ย. 66 สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ - ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07:30 น. น าท่านสูส่นามบินนานาชาติชินชิโตะเสะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น 

10:30 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 671 

   
15:50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจครัง้ใหม่ 
 (ตารางเวลาการบินอาจเปลี่ยนแปลงบา้งตามฤดกูาล ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

12 – 17 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  79,900 43,500 36,400 

11,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 73,900 43,500 30,400 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 60,900 30,500 30,400 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหต ุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่หอ้งพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเด่ียวใน 1 หอ้ง 
Western Style หรือ Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ สว่นหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เช่น การขอหอ้งคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยู่หนา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสรมิเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสรมิเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดี่ยว  

HAPPY HOKKAIDO & HAKODATE  
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  

12 – 17 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จำ่ย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จำ่ยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 

ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มกีารปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกนิ ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกดิขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


