
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บินตรงสู่ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบินไทย สายการบินระดบัห้าดาว 
 

ชมหมู่บ้านของชนพืน้เมืองของเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านไอนุ เที่ยวเมืองออนเซ็นโนโบริเบตสึ 
ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึน้กระเช้าชมววิที่สวยตดิ 1 ใน 3 ของโลก 

เที่ยวเมืองแห่งความโรแมนตกิที่ผสมผสานกบัความเก่าแก่ทางประวตัศิาสตร์ ณ เมืองโอตารุ 
ชมความน่ารักของโรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ โรงงานช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงแห่ง 1 ในฮอกไกโด 

ช้อปป้ิงจุใจในแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ 3 แห่ง มิตซุยเอ้าท์เลต, JR TOWER, ทานุกโิคจ ิ
อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด สัมผสัการแช่น า้แร่แบบชาวญีปุ่่นแท้ 2 คืนเตม็ 

 

 



 

 

 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ
 อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ  
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 

 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
 เรียบร้อยแลว้ น าท่านสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบนัท่ีน่ีจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑช์นพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได ้ช ม ก า ร
 แสดงวถีิชีวติ, เร่ืองราวความเป็นมาของชนเผา่, ขา้วของเคร่ืองใช,้ อาวธุในการล่าสัตว,์ การด ารงชีวติ ขอ งช าว
 ไอนุ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไก ชม จิโกกุดานิ 
 หรือ  หุบ เขานรก เกิดจาก ภู เขาไฟ ซ่ึงย ังไม่ดับ จึงก่อให้ เกิดน ้ าพุ ร้อนและบ่ อโคลน เดือด อัน เป็น
 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ัว่กลัป์  
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ น าท่านเดินข้ึน ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมจุดชมวิววิว
 ทิวทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้าทะเลขนาบอยูท่ ั้ง 2 ดา้น เป็นคอคอดกระ เม่ือยามค ่าคืน บ้ าน เรื อ น แ ล ะ
 ถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั เป็นววิทิวทศัน์ยามค ่าคืนท่ีสวยติดอนัดบั 1ใน 3 ของโลก  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณ
 สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของ
 เกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ท่ีมีทั้งแบบสดและแบบ

วนัทีส่าม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง - น่ังกระเช้าชมวิวภูเขา
ไฟโชวะชินซัง  

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ –             
น่ังกระเช้าชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ  

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ 



 

 แห้ง หรือจะเป็นผลไมข้ึ้นช่ือตามฤดูกาลและผกัพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตก
 ปลาหมึกหรือล้ิมลองไอศกรีมหมึกด าท่ีเป็นของข้ึนช่ือของเมืองฮาโกดาเตะไดอี้กดว้ย น าท่าน เที่ยวชมเมือง
 ย่านโมโตมาจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูรั้ก
 การเดินเท่ียวชมวิว เน่ืองจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์และมีภูมิทศัน์อนัหลากหลายเม่ือคร้ัง
 อดีตไดเ้ป็นเมืองท่าท่ีมีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงท าให้วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาท
 ในเมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงท่านจะพบเห็นจากโบสถค์ริสต ์ร้านอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกท่ีตั้งอยูริ่ม
 เนินเขา  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นเดินทางสู่อาคารโกดังอิฐแดง เก่าริมท่าเรือ ในปี 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงใน
 ท่าเรือคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น ในบริเวณอ่าวเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกท่ี
 ตั้งอยู่ภายในตึกเก่า คุณจะเพลิด เพลินกบัการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ีประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียง
 ตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก น าท่านนั่ง
 กระเช้าอุสุซัง เพื่อชม ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิด
 จากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ี
 เห็นอยู ่ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบนัทึกภาพ
 เป็นท่ีระลึก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณ
 สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโยเตอิ ท่ีไดรั้บการกล่าวขานกนัว่าเป็น”ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านไดด่ื้มน ้ า
 บริสุทธ์ิ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ผา่นการกลัน่กรองในชั้นหินตามธรรมชาติและผดุข้ึนเป็นตา
 น ้ าบริสุทธ์ิท่ีมีความเยน็ สะอาด มีแร่ธาตุท่ีดีต่อร่างกาย ด่ืมแลว้ท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน จากนั้นเดินทางเขา้ เมือง
 โอตารุ เมืองโรแมนติกท่ีควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวติั ศาสตร์ น าท่านชม คลองโอตารุ ท่ี

วนัทีส่ี่ ภูเขาโยเตอ ิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้าโบราณ – 
โรงงานช็อคโกแล๊ตอชิิยะ  – เมนูปู 3 ชนิด  



 

 มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยุคอุตสาหกรรม
 การขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซ่ึงในยามค ่าคืนคลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด   
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง
 ภายในท าด้วยไม ้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และ
 ควรแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ น าท่านชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือน
 บนโลกเท่านั้ น นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ า มีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ี
 แคนาดา จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของ
 โรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม ้ซ่ึงมี ช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน้ีคือ 
 SHIROI KOIBITO ซ่ึงมีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปให้คนท่ีท่านรัก
 ทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน
 ไดอี้กดว้ย  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *พเิศษสุดกบัเมนูปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น * 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เป็นเอาท์เลตเพียงสาขาเดียวในฮอกไกโดท่ีตั้งในอาคารท่ีสร้างรับทุก
 สภาพดินฟ้าอากาศ จึงท าใหท้่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมไดโ้ดยไม่ตอ้งห่วงสภาพ
 อากาศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมร้านอาหารขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนกว่า 650 ท่ีนัง่มีเมนูอาหารท่ีหาทานไดเ้ฉพาะท่ี         
 ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ขา้วหนา้อาหารทะเล ไคเซ็นดง้ และบูตะดง้อาหารข้ึนช่ือของโทคะชิ แฮมเบอเกอร์ท า
 จากเน้ือววัวากิวฮอกไกโด เป็นเอาทเ์ลตท่ีจะใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและการกินอยา่งจุใจ  
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
 จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER แหล่งท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมาย เช่น ร้าน BIG 
 CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน UNIQLO, MUJI, H&M, GAP ขาย
 เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น, แบรนดเ์นมชั้นน า จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกโิคจิ แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือ
 ดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น  PARCO ท่ีเป็นท่ีตั้ งแบรนด์ BAO BAO, ONISUKA 
 TIGER และให้ท่านเพลิดเพลินกบัร้านเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงัร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายแบรนด์ชั้นน า
 อาทิเช่น SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO เป็นตน้  

วนัทีห้่า มติซุยเอ้าท์เลต – ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ   



 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SAPPORO NOVOTEL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 671  
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 

ก าหนดการเดินทาง  02 – 07 เมษายน 2559 
อตัราค่าบริการ เมษายน 2559 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 62,900.- 

เด็กอาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 59,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 59,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไม่เกิน 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 54,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 21,000.-  บาท  / เด็กหักท่านละ 18,000 บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง  05 – 10, 16 – 21 เมษายน 2559 

อตัราค่าบริการ เมษายน 2559 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 64,900.- 

เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 61,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 61,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – ไม่เกิน 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่าน

ละ 
56,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 22,000.-  บาท  / เด็กหักท่านละ 19,000 บาท 
  

ก าหนดการเดินทาง  12 – 17 เมษายน 2559 [SONGKRAN] เต็ม  

อตัราค่าบริการ เมษายน 2559 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 69,900.- 

เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 66,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 66,900 .- 

วนัทีห่ก    สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ    



 

เดก็อาย ุ2 – ไม่เกิน 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่าน
ละ 

61,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 28,000.-  บาท  / เด็กหักท่านละ 25,000 บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง  14 – 19 (เต็ม) , 15 – 20 เมษายน 2559 [SONGKRAN] 

อตัราค่าบริการ เมษายน 2559 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 67,900.- 

เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 64,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 64,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – ไม่เกิน 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่าน

ละ 
59,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 26,000.-  บาท  / เด็กหักท่านละ 23,000 บาท 
  

ก าหนดการเดินทาง  18 – 23, 19 – 24, 21 – 26, 24 – 29 เมษายน 2559 

อตัราค่าบริการ เมษายน 2559 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 59,900.- 

เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 56,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – ไม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 56,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – ไม่เกิน 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่าน

ละ 
51,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 20,000.-  บาท  / เด็กหักท่านละ 17,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ กรณีท่านมีความ

 ประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้ง
 ด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยช าระเงินท่านตอ้งการการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



 

 ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี
 มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

 เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทาง
 ส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
  เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  // เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน , รักษาต่อเน่ือง 2                         
  แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน,  
  เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า VAT 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
 เลขทีบ่ัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่

ต ่ากว่า 6 เดือน 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

 ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นส าหรับพาสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั) 
***กรุณาถอดปก PASSPORT ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณสูีญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  
 จะใชเ้วลาด าเนินการในการขอวซ่ีาประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงตอ้งขอรบกวนใหส่้งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาทาง
บริษทัล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะส่งไปท่ีประเทศญ่ีปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญ่ีปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูด้  าเนินการให้) 
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองโดยแจง้ประเทศและวนัเดินทางท่ีจะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผู ้
เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัท่ีสถานทูต (PASSPORT CHINA ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการย่ืนวซีาเข้าประเทศ) 
ส่วนผูท่ี้ท  างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิ่มเติม 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา 
 1.1 PASSPORT CHINA 
 1.2 รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พื้น
หลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นด า ไม่คาดผม 
หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  
 1.3 หนงัสือแจง้เขา้ออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ดินทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกท่ี

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั  
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
คนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะ
จดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะ
สั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 



 

ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งถ่ายส าเนาพร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.4 ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ถ่ายส าเนาทุกหนา้พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.5 ทะเบียนบา้น ถ่ายส าเนาทุกหนา้พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.6 ใบอนุญาตท างาน WORK PERMIT ถ่ายส าเนาหนา้ช่ือบริษทัท่ีท างาน พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.7 สมุดบญัชีเงินฝาก ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนหรือฝากประจ าเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หนา้ช่ือ และ หนา้ 1 ถึงหนา้ท่ีปรับยอดบญัชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบนัอายุไม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายส าเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย 
***   บัญชีกระแสรายวนั และบัญชีเดินสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบัสถานกงสุลญีปุ่่น *** 
REMARK 
**ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท าใหท้่านเกิดความไม่ 
    สะดวกภายหลงั ทั้งน้ีเพื่อประโยขน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี**  
**หากยืน่เอกสารปลอมหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวซ่ีา โดยหลกัการทาง  
   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา** 
**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถา้ตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ังจะ 
   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีถูกปฎิเสธวซ่ีา และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการ** 
 

แผนกกงสุล สถานทูตญ่ีปุ่น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
 
 
 
 


