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ROMANTIC IN HOKKAIDO & HAKODATE 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะสมกับนักท่องเที่ยวทั่วไป 
 

  
 

ตารางการเดนิทาง 

2561 
มีนาคม เมษายน 
24-29 10-15 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติการบินไทย - เทีย่วบนิที่ TG 670 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ - เมือง
โนะโบะริเบะทส ึ- หมูบ้่านนินจา “ดาเตะจิดาอมิรุะ” อร่อยกบัเซต็หม้อไฟทะเล
เดือด - ฮาโคะดาเตะ(กระเช้าไฟฟา้) - จดุชมววิที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 สวยที่สดุ  

- 
01 

 

02

 

HAKODATE 
LAVISTA or  

BANSO 
 

03 
ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคาค ุ(ลฟิต์) - ทา่เรือ
ฮาโคะดาเตะ – อิสระช้อปปิง้โกดงัอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

03 04 05 

LAKE TOYA 
SUN PALACE 

 

04 

ทะเลสาบโทยะ - ภเูขาไฟอซุโึชวะชินซงั (กระเช้าไฟฟา้) - ฟาร์มหมีสนี า้ตาล 
ซปัโปโร - (ผา่นชม)สวนโอโดริ - (ผา่นชม)หอนาฬิกาโบราณ - ชมที่ท าการเก่า
รัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิง้สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซปัโปโร สเตชัน่ - 
อพัเกรดพิเศษมือ้ค า่บฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งอาหารทะเล พร้อมด้วยปยูกัษ์ 3 ชนิด และ
เคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 

06 07 
08 

 

SAPPORO 
EXCEL TOKYU 

or 
CENTURY ROYAL 

05 
ซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแลค็ “อิชิยะ” - เรียนท าคกุกี ้ - โอตารุ - ถ่ายภาพ
คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี - หอนาฬิกาไอน า้โบราณ (ที่เหลอือยู่
เพียง 1 ใน 2 เรือนในโลก) - ซปัโปโร - อิสระช้อปปิง้ยา่นซซึกิึโนะ ทานกิุโคจิ 

09 10 

CASH 
BACK 
2,000 
YEN 

CHITOSE 
AIR TERMINAL 

 

06 
สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
เที่ยวบินที่ TG 671 

12 - - - 
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6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะสมกับนักท่องเที่ยวทั่วไป 
 

  
 

ตารางการเดนิทาง 

2561 
มีนาคม เมษายน 
24-29 10-15 

 

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากทีผู่้โดยสารทกุท่านไดร้ับ
บตัรข้ึนเคร่ืองแล้ว กรุณาท าการตรวจสอบประตูข้ึนเคร่ืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนข้ึนเคร่ืองอีกครั้ง 
เนื่องจากประตูข้ึนเคร่ืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อนัเนื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทกุท่านพร้อมกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ือง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

23:55 น. ออกเดนิทางจากสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 670 
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

 

วันท่ีสอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ - เมือง

โนะโบะรเิบะทสึ - หมู่บา้นนินจา “ดาเตะจิดาอิมุระ” อรอ่ยกบัเซ็ตหมอ้ไฟทะเล

เดือด - ฮาโคะดาเตะ - จุดชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุด (กระเชา้ไฟฟ้า

เท่ียวเดียว)  

08:20 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบนินานาชาตชิินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัท่ีสองของประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระเรียบร้อย 
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09:30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “โนะโบะริเบะทสึ” ภาษาท้องถ่ินของภาษาดัง้เดมิของชาวไอน ุ ความหมาย 

คือ “สายน ้าทีป่กคลมุไปด้วยหมอกสีขาว” ซึง่ไอหมอกสีขาวท่ีพวยพุง่ขึน้มานัน้เกิดจากการทบัถม
ของแร่ก ามะถนัในบริเวณนี ้ และโนะโบะริเบะทสึ ซึง่มีช่ือเดียวกบัสถานท่ีตัง้ถือเป็นหนึง่ในองเซ็น
ขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยมไปทัว่เกาะทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น ทา่มกลางธรรมชาตท่ีิโอบล้อมไป
ด้วยผืนป่าท่ียงัคงความบริสทุธ์ิ... น าทา่นเดนิทางเข้าชม “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมรุะ” ศนูย์รวม
ความเจริญรุ่งเรืองของยคุเอะโดะ ในชว่ง ค.ศ.1603-1867 ต่ืนตากบัเหล่านกัรบซามไูร ซึง่เสมือนผู้
ปกปอ้งดแูลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือต ารวจในปัจจบุนั และ เหลา่นินจา ซึง่เสมือนสายลบั 
และนกัฆา่ในปัจจบุนั ชมการสาธิตการแสดงการอ าพรางตวัอนัเล่ืองช่ือ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบบั
ของเหลา่นินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนท่ีจ าลองจากสมยัเอะโดะ ชมการจ าลองเมืองเอะโดะ 
พร้อมศกึษาถึงประวตัิความเป็นมา ให้ทา่นหามมุถกูใจบนัทกึภาพความประทบัใจ...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเซ็ตหม้อไฟร้อนทะเลเดือด อาหารขึน้ช่ือ
ท้องถ่ินด้วย เสิร์ฟด้วยอาหารทะเลนานาชนิด ประกอบด้วย ปลาแซลมอนน า้ลกึ กุ้ งสด หอยเชลล์ 
ผกักาดขาวสด เห็ดสด แครอท เต้าหู้  อดุ้ง และผกัอ่ืนนานาชนิด เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนนุม่อร่อย 

     
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “ฮาโคะดาเตะ” (ใช้ระยะในการเดนิทางเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บน

คาบสมทุรโอชิมา มียอดเขาฮาโคะดาเตะสงูประมาณ 334 เมตรเป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุ ล้อมรอบด้วยทะเล
มีหิมะตกเบาบางเน่ืองจากอิทธิพลทางภมูิอากาศแบบทะเลโดยมีกระแสน า้อุน่ทสชึิมา ท าให้เมืองนี ้
ไมห่นาวเหมือนอยา่งเมืองอ่ืน ๆ บนเกาะเดียวกนั ซึง่ฮาโคะดาเตะตัง้อยูท่างใต้สดุของเกาะฮอกไกโด 
มีธรรมชาตท่ีิสวยงามอย่างมาก เป็นทา่เรือนานาชาตแิหง่แรกของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีได้ตดิตอ่
แลกเปล่ียนวฒันธรรมตา่งชาตหิลากหลาย ซึง่ยงัคงหลงเหลืออิทธิพลอยูใ่นปัจจบุนัตามถนนในเมือง
และพืน้ท่ีแบบยโุรป อาหารทะเลท่ีสดใหมห่ลากชนิด... 

 



 

 

- 4 - 

  
พิเศษ น าทา่นชมเมืองทา่ทางทะเลท่ีมีความงดงามอยา่งยิ่ง โดยการน าทา่น “ข้ึนกระเช้าไฟฟา้” ณ ภเูขาฮา

โคะดาเตะ และได้รับการยอมรับให้เป็นจดุชมวิวตดิอนัดบัท่ีสวยท่ีสดุ 1 ใน 3 ของโลก (เวลาขืน้ชม
ภเูขาฮาโคะดาเตะเป็นไปตามสถานการณ์และสภาพอากาศ)... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL HAKODATE LA VISTA HOTEL OR HAKODATE BANSO  
 หรือเทียบเทา่ 

หมายเหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าพกัในโรงแรมคืนถดัไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไมมี่พนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมตา่งจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ ใช้บริการมาก จงึไมส่ะดวกในการน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 

 

วันท่ีสาม ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโคะดาเตะ - หอคอยโกะเรยีวคาคุ (ลิฟต)์ - ท่าเรือ

ฮาโคะดาเตะ – อิสระชอ้ปป้ิงโกดงัอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่“ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ” ให้ท่านชมบรรยากาศของตลาดสดยามเช้าของเมืองทา่ท่ี

แสนโรแมนตคิ “ฮาโคะดาเตะ” ท่ีมีขายผกั ผลไม้ และของทะเลสด อาทิ ปยูกัษ์ ปูขน หอยเมน่ ฯลฯ 
มาวางขายในตลาดสดราคาไมแ่พง สมัผสัวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญ่ีปุ่ น... น าทา่นเดนิทางชม 
“หอคอยดาวหา้แฉกโกะเรียวคาค”ุ เพ่ือขึน้ลิฟต์สู่ยอดหอคอยโกะเรียวคาค ุเพ่ือชมความสวยงามของ
ปอ้มโกะเรียวคาค ุ ปอ้มนีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือปอ้งกนัการรุกรานจากรัสเซียในสมยัสงครามระหวา่งญ่ีปุ่ น
กบัรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1857 หรือ พ.ศ. 2400 นบัวา่เป็นปอ้มปราการแบบ
ยโุรปในญ่ีปุ่ นแหง่แรก ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปดาว 5 แฉกเม่ือมองจากท่ีสงู และเป็นท่ีมัน่สดุท้ายของ
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รัฐบาลโชกนุโตกกุาวา่ ซึง่ตอ่สู้กบักองทพัฝ่ายรัฐบาลในยคุฟืน้ฟปูระเทศสมยัเมย์จิ ให้ทา่นได้อิสระ
เพลินเพลินกบัธรรมชาติบริเวณสวนรอบหอคอย และด้วยบรรยากาศของเมืองท่ีสดุแสนโรแมนตคิ... 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“ท่าเรือฮาโคะดาเตะ” ยา่นโกดงัสินค้าเก่าของเมืองฮาโคดาเตะ ปัจจบุนัน าพืน้ท่ีมา
พฒันาเป็นยา่นช้อปปิง้ของเมืองฮาโคดาเตะ มีสินค้าหลากหลายให้ทา่นเลือกชม อาทิ เคร่ืองแก้ว 
เสือ้ผ้า รองเท้า และของท่ีระลกึ เป็นต้น ให้ทา่นได้ชิมบรรยากาศสบาย ๆ ชมทศันียภาพงดงาม
ภายในบริเวณ “โกดงัอิฐแดง” เป็นโรงเก็บของท่ีตัง้อยูใ่นปัจจบุนัถกูสร้างขึน้มาใหม ่ หลงัจาก
เหตกุารณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่เม่ือปี 1907 และมีความโดดเดน่ให้ความรู้สึกโรแมนติคด้วยเรือแบบอยา่ง
ยโุรปท่ีเรียงรายรอบอา่ว และโรงเก็บของแหง่นีไ้ด้ถกูดดัแปลงให้กลายมาเป็นร้านค้า ร้านช็อคโกแล็ต 
ร้านขายของท่ีระลกึน่ารักมากมาย ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศสวยงาม และส ารวจสิ่งก่อสร้าง
สไตล์ยโุรป ไมว่า่จะเป็นบ้านพกัอาศยัปัจจบุนั หรือแม้กระทัง่โบสถ์จ านวนมากและสร้างบรรยากาศ
ทัง้เมืองให้มีความคล้ายคลงึแบบเมืองในทวีปยโุรป ปัจจบุนัฮาโคะดาเตะยงัคงรักษาสถาปัตยกรรม
จากหินเหลา่นีอ้ย่างเมื่อแรกสร้างได้อย่างสมบรูณ์...  

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ “ทะเลสาบโทยะ” สถานท่ีพกัตากอากาศขึน้ช่ืออีกเมืองหนึง่บนเกาะฮอกไกโด 

ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบท่ีไมเ่คยแข็งตวัท่ีอยูท่างเหนือสดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทะเลสาบท่ีใส
เป็นอนัดบัสองของประเทศ เน่ืองจากมีสารอาหารปนเปือ้นน้อยจงึมีแพลงตอนอาศยัอยูน้่อยน า้จงึมี
ความใสสะอาด และมีระดบัออกซิเจนสงูในผิวน า้... 
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น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันท่ีส่ี ทะเลสาบโทยะ - ภเูขาไฟอุซึโชวะชินซงั (กระเชา้ไฟฟ้า) - ฟารม์หมีสีน า้ตาล 

ซปัโปโร - สวนโอโดร ิและ หอนาฬิกาโบราณ(ผา่นชม) - ชมท่ีท าการเก่ารฐับาล

บนเกาะฮอกไกโด - อิสระชอ้ปป้ิงสถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชั่น - 

อพัเกรดพิเศษม้ือค า่บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างอาหารทะเล พรอ้มดว้ยปูยกัษ ์3 ชนิด และ

เครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งค ์(ไม่อัน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ “วนอทุยานแห่งชาติภูเขาอซึุโชวะ” เพ่ือน าทา่นสูย่อด “ภูเขาไฟโชวะชินซนั” ท่ีเกิด
ใหมล่า่สดุเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีินา่อศัจรรย์ได้บงัเกิดขึน้ ประมาณ 
ค.ศ. 1944-1945 และอยูใ่นการดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนสุรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพิเศษ...  
น าทา่นขึน้ “กระเช้าไฟฟา้” สูย่อดเขาสงูสดุ (ขึน้กบัสภาพอากาศ) ให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามสดุ
ลกูหลูกูตาและความยิ่งใหญ่... น าทา่นชม “ฟาร์มหมีสีน ้าตาล” ทา่นจะได้พบหมีสีน า้ตาลท่ีเป็นหมี
อนรัุกษ์พนัธุ์หายากกว่า 100 ตวั ทา่นสามารถปอ้นอาหารให้หมี ไมว่า่จะเป็นหวัอาหารหรือแอปเปิล้ 
และจะได้สมัผสัความนา่รักแสนรู้ของหมีเวลาขออาหารจากทา่น… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ศนูย์กลางความเจริญท่ีสดุของเกาะฮอกไกโด “ซปัโปโร” เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
อยา่งหนาแนน่ ตดิอนัดบัห้าของประเทศญ่ีปุ่ น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองท่ีถือได้ว่าเป็นศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การศกึษา การเมืองการปกครอง และท่ีนีเ้องยงัเคยเป็นสถานท่ี ๆ เคยจดัโอลิมปิค
ในชว่งฤดหูนาว ซึง่ในสมยัอดีตกาลฮอกไกโดเคยถกูเรียกวา่ “เอะโซะ” เป็นท่ีอยู่อาศยัของชนเผา่
พืน้เมืองอยา่งชาวไอน ุและตัง้แต ่ ปี 1603 หรือในสมยัเอะโดะ คนญ่ีปุ่ นก็เร่ิมเข้ามาปักหลกัอาศยัใน
เกาะแหง่นี ้จนสิน้ยคุสมยัเมย์จิ ในปี 1868 ช่ือ “เอะโซะ” ถกูประกาศเป็นรัฐอิสระและเปล่ียนช่ือเป็น 
“ฮอกไกโด” ซึง่ในชว่งยคุบกุเบกินัน้ แรงงานสว่นใหญ่เป็นแรงงานจากนกัโทษในเรือนจ าอะบาชิริ จงึ
ถือวา่คนเหล่านีคื้อผู้บกุเบกิฮอกไกโดรกร้าง... จากนัน้น าทา่น (ผ่านชม) “สวนโอโดริ” สวนสาธารณะ
ท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึง่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้น
ของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ ชว่งหน้าร้อนเป็นท่ี
พกัผอ่นหย่อนใจแก่คนทัว่ไป ในชว่งฤดหูนาวเป็นสถานท่ีจดัเทศกาลหิมะท่ีมีการแกะสลกัหิมะอยา่ง
งดงามสร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทกุปี... น าทา่น (ผ่านชม) “หอนาฬิกาโบราณ” 

อายกุวา่ 130 ปี ซึง่ปัจจบุนัยงับอกเวลาได้เท่ียงตรงแมน่ย า ในอดีตเคยเป็นสถานศกึษาทางด้าน
การเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโด... น าทา่นชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแหง่ “ทีท่ าการรัฐบาลเก่าบน
เกาะฮอกไกโด” ซึง่ได้รับฉายาวา่วิหารอิฐแดงอายกุวา่ร้อยปี ในสมยัก่อนอาคารนีถื้อเป็นอาคารท่ี
ทนัสมยัแหง่เดียวท่ีสงูและมีความโออ่่าหรูหราท่ีสดุ ปัจจบุนัใช้เป็นพิพิธภณัฑ์ให้ชนรุ่นหลงัได้ศกึษา... 
ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้ายา่น “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชัน่” มีสินค้ามากมาย เชน่ 
นาฬิกาย่ีห้อแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดจิิตอล, เกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วยกระเป๋า 
รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น น า้หอม เคร่ืองส าอางคย่ี์ห้อดงัของญ่ีปุ่ น และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย... 

     
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! บริการท่านด้วยอพัเกรดบฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่ง อาหารทะเล

หลากหลายชนิด เชน่ กุ้ ง หอยเชลล์ หอยนางรม ป ู3 ชนิด ทัง้ปขูน ขาปยูกัษ์ ขาปสูไึว รวมทัง้เนือ้ววั 
เนือ้หม ู เนือ้ไก่ เนือ้ปลา เนือ้แกะ ให้ทา่นได้มายา่งบนเตายา่งร้อน อ่ิมอร่อยกบัข้าวปัน้หน้าปลาดบิ 
เท็มปรุะ พิเศษเคร่ืองดื่มซอฟดร๊ิงค์ (ไมอ่ัน้) 
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  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO EXCEL TOKYU  or  CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันท่ีหา้ ซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” - สนุกเรยีนท าคุกก้ี - โอตาร ุ- ถ่ายภาพ

คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี- หอนาฬิกาไอน า้โบราณ (ท่ีเหลืออยู่เพียง 

1 ใน 2 เรอืนในโลก) - ซปัโปโร - อิสระชอ้ปป้ิงย่านซึซึกิโนะ ทานุกิโคจิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” น าทา่นชมขัน้ตอนผลิตขนมดงัช่ือ ชิโระอิ โคะอิบโิตะ 
ขนมอร่อยท่ีมีช่ือเสียงจากฮอกไกโด และสนกุกบักิจกรรมพิเศษ “เรียนท าคกุก้ี” สตูรเดด็ท าง่ายและ
อร่อยมาก ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้ขนมเค็กสดุยอดแหง่ความนุม่ลกึอร่อยตามอธัยาศยั... น าทา่น
เดนิทางสูเ่มือง “โอตารุ” เมืองโรแมนตคิอีกแหง่บนเกาะฮอคไกโด ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ซปัโปโร ตวัเมืองหนัหน้าออกสูอ่า่วอิชิกะริ และเป็นเมืองทา่หลกัของอา่วมาเป็นเวลานาน มีอาคาร
เก่าแก่มากมาย เป็นเมืองทา่เรือขนาดเล็ก มีการอนรัุกษ์พืน้ท่ีคลองไว้อยา่งสวยงาม และยงัมีหมูบ้่าน
ประมงปลาเฮอร์ร่ิง... พลาดไมไ่ด้กบัสถานท่ีส าคญัของเมืองโอตารุ นบัเป็นจดุท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอ
ตารุ คือ “คลองโอตารุ” คลองท่ีในอดีตเคยใช้ส าหรับล าเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยงัโกดงั
สินค้า ปัจจบุนัมีความยาว 1,140 เมตร และมกัจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณ
โดยรอบของคลองแหง่นีเ้ป็นประจ า ท าให้คลองแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจบุนั... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชม “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นสถานท่ีเก็บหีบเพลงตวัแรก
ท่ีมาถึงประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชัน้ มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องตา่ง ๆ แสดงกลอ่ง
เพลงรุ่นแรก ๆ ท่ีน ามาจากยโุรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานบัคา่ไมไ่ด้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟัง
เพลงเมโลดีอ้นัไพเราะ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลงันีมี้ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ท่ีมีเพียงสอง
เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่ น) ซึง่จะส่งเสียงเป็นเมโลดี ้และพน่ไอน า้ออกมาเพ่ือ
บอกเวลา จดุนีเ้ป็นสถานท่ีห้ามพลาดในการยืนรอ เพ่ือถ่ายภาพคูก่บันาฬิกาไอน า้โบราณในจงัหวะท่ี
มีไอน า้พวยพุง่ออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะ... นอกจากนีท้า่นสามารถเลือกชมหรือซือ้ของท่ี
ระลกึประเภทเคร่ืองแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการท างานแบบพืน้บ้านแตส่ามารถสร้าง
รายได้ในชมุชน ท่ีส าคญัลวดลายของสินค้าแตล่ะใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็นความ
ช านาญ และเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ไมซ่ า้กนั ซึง่ทา่นสามารถซือ้แก้วท่ีมีเพียงใบเดียวในโลกด้วย
ฝีมือการเป่าแก้วท่ีนา่ทึง่เป็นอยา่งยิ่ง... น าท่านเดนิทางสู่ “ซปัโปโร” เพ่ือทา่นอิสระช้อปปิง้ยา่น “ซึซึกิ
โนะ ทานกิุโคจิ” นบัเป็นย่านท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสดุของซปัโปโรโดยเฉพาะในยามค ่าคืน เหลา่
บรรดาปา้ยไฟโฆษณาบนตกึ เปิดไฟสลบัสีแขง่ขนัประชนัสินค้ากนั นอกจากนีบ้ริเวณรอบ ๆ บริเวณ
นีมี้ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรี ไนท์คลบั บาร์ ร้านเหล้า คาราโอเกะ 
รวมกนัมากกวา่ 4,500 ร้าน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยน้อยใหญ่... 

   
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO EXCEL TOKYU or CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันท่ีหก ชิโตเซะ – สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

07:00 น. น าทา่นสูส่นามบินนานาชาติชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด  
10:30 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการแห่งชาติ สายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 671 
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15:30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANTIC IN HOKKAIDO & HAKODATE 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 
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ตาราง 
การเดนิทาง 
2561 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิง 

มี.ค. 24-29 

ผู้ ใหญ่ (พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 72,900 39,900 33,000 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 67,900 39,900 28,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 58,900 30,900 28,000 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 8,500 

เม.ย. 10-15 

ผู้ ใหญ่ (พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 73,900 39,900 34,000 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 68,900 39,900 29,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 59,900 30,900 29,000 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 8,500 

 

อัตรานีร้วม 

 คา่บริการน า้แร่วนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 คา่บริการมคัคเุทศก์ และคา่รถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 ของสมนาคณุ กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแดป็เตอร์หวั
แปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี นา่รัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 
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ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินไทย 

 คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศตามเง่ือนไขของสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และรวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขสายการบินไทย น า้หนกักระเป๋าเดนิทางต้องมีน า้หนกั
ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่    มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ทา่นต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบนินัน้ (ข้อก าหนดนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตาม
ประกาศของสายการบนิ) 

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทรับมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 

 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั หรือตามเงื่อนไขพเิศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดนิทางนัน้ถกูจองเตม็
เร็วกวา่ปกต ิ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บเพิ่มคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษี
สนามบนิตามประกาศครัง้ใหมข่องสายการบนิท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ า ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปล่ียนวนัเดนิทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยดงันี ้ 
✓ ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดนิทางเดมิ 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทางมากกวา่ 45 วนั ชว่งปกติ  (Low Season / Basic Period) 
✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทางมากกวา่ 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดนิทางในเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคม เป็นต้น 

 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวล์ิด จ ากดั ด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตจ่ะไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
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ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวนัเดนิทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีท่ีทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนท่ีูเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดบิ ทา่นใดท่ีไม่มีการแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดนิทางถงึประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเตมิ โปรดทราบวา่หากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแหง่อาจเปล่ียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหวับกุเทา่นัน้ 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิส่วนเพิ่มที่ผู้
เดนิทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบนิไม่รับค าขอบล็อกท่ีนัง่ Long Leg ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดนิทาง 



 

 

- 14 - 

1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธ์ิของสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบิน 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ ร่วมเดนิทางที่มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ าหรือค่าทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 

 
 

 

...ประกาศ... 
 

เน่ืองจากทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
เร่ืองการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 

(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกต)ิ 
ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 
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ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

(เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
 

ทางคอมแพ็ค และ/หรือหวัหน้าทวัร์ ตลอดจนมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
ไมส่ามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้ เดนิทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 


