
 
 

❖ พเิศษสดุ ส ำหรบัลกูคำ้คนพเิศษของเรำ 
➢ ชมควำมสวยงำน ณ เมอืง ฮำโกดำเตะ 
➢ อำหำรพเิศษ ขาปยูกัษ ์ เบยีรไ์วน ์สำเก ไมอ่ ัน้ 
➢ เลน่สก ีคโิรโระ สกรีสีอรท์ 
➢ ชมตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ 
➢ บรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ท ัง้ไปและกลบั 
➢ น ำ้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
➢ WIFI ON BUS 

 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2177 



อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่1 - 5 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900 วนัพอ่ 

วันที ่6 – 10 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900 วนัรฐัธรรมนญู 

วันที ่8 – 12 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900 วนัรฐัธรรมนญู 

วันที ่13 – 17 ธ.ค. 62 28,876 28,876 8,900  

วันที ่15 – 19 ธ.ค. 62 28,876 28,876 8,900  

วันที ่20 – 24 ธ.ค. 62 28,876 28,876 8,900  

วันที ่22 – 26 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900  

วันที ่27 – 31 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900  

วันที ่29 ธ.ค. 62– 2 ม.ค. 63 37,876 37,876 8,900 ปีใหม ่

วันที ่3 – 7 ม.ค. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่5 – 9 ม.ค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่10 – 14 ม.ค. 63 26,876 26,876 8,900  

วันที ่12 – 16 ม.ค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่17 – 21 ม.ค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่19 – 23 ม.ค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่24 – 28 ม.ค. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่26 – 30 ม.ค. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 34,876 34,876 8,900 เทศกำลหมิะ 

วันที ่2 – 6 ก.พ. 63 34,876 34,876 8,900 เทศกำลหมิะ 

วันที ่7 – 11 ก.พ. 63 34,876 34,876 8,900 เทศกำลหมิะ 

วันที ่9 – 13 ก.พ. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่14 – 18 ก.พ. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่16 – 20 ก.พ. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่21 – 25 ก.พ. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่23 – 27 ก.พ. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่1 – 5 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่6 – 10 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่8 – 12 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่13 – 17 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่15 – 19 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

วันที ่20 – 24 ม.ีค. 63 28,876 28,876 8,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ัว๋ออก 10,000 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

 
 

 

 
 

 
 



วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเสะ – โรงแรม                        (บรกิารอาหารบนเครือ่ง/ SET BOX)                                                                                    

05.30 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X 
มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.35 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ622 
 บรกิำรอำหำร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่1) 
17.05 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
เย็น บรกิาร (มือ้ท ี2่) SET BOX 
ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ป้อมโกเรยีวคาค ุ– โกดงัอฐิแดง - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ - ภเูขาฮำโกดำเตะ  (B/ L / อสิระ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณ

นัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รปูดาวเนือ่งจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมมุ

สงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการ

คกุคามจักรวรรดนิยิม ต่อมาป้อมแหง่นีก้ลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการ 

และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบนัถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 

(สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 

840 เยน) จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุง

มาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอา่วฮาโกดาเตะ ศูนยร์วม

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลกึที่ทันสมัย 

เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับ

จัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรอื

แรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวน

มากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮา

โกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตล์

ต่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ีหลังอาหารน าท่านน่ัง กระเชา้

ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้อง

ปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  – คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์– ทานกุ ิโคจ ิ          (B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ที่ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเป็น

ประจ าทุกวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตีหา้ถงึเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคาน ิไข่ปลาแซ

ลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลากหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีส่ดุ

คอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น)  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ท ี ่6) ณ ศนูยอ์าหารคโิรโระ 

จากนัน้เดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อิสระใหท้่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถุงมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 
น ำท่ำนชม ถนนทานุกโิคจ  ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่องดนตรี วดิีโอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมี
รา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รา้น
ดองก ีรา้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่7)  เมน ูบฟุเฟตป์ ูพรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สาเก ไมอ่ ัน้  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพ ิธภณัฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน ้า – โรงเป่าแก้วค ิตาอิชิ - 
ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด – ตลำดโจไก อจิบิะ              (B / อสิระ / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงท่าส าคัญของ
ซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนที่ลาด  ต ่าของภูเขาเท็งง ุ
ซึง่เป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวที่มีชื่อเสยีง ชม คลองโอตาร ุ
หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช ้

ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท า
ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็น
ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ใน
รา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ใน
สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้น าทา่นชม 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใช ้

เป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบุนันี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอิ
ชเิป็นโรงงานที่มีชือ่เสยีงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่



มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้
ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
น ำทำ่นชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ี
โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป
จ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ทีเ่ป็นหมูบ่า้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโรอาคาร
ทีเ่ห็นในปัจจบุันอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู ่น าทา่น
เดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย ไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากท่ัวฮอกไกโด 

  น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 
18.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเสะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ623 
 บรกิำรอำหำร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่9) 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง  

00.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 



ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งออกใบเสร็จแยก คา่ตั๋ว,คา่แลนด,์คา่บรกิาร กรณีออกใบเสร็จใบเดยีวตอ้งคดิเพิม่) 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 
 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


