
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 

20.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ TG 670  

 

 

 
 

 

 

 

วนัที่สอง ชิโตเสะ – หมู่บา้นราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – อิออน 

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ 

หมู่บ ้านราเมน”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่ง

ช่วงเวลาน้ันเป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่

หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเ้สร็จส้ินลง

ราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อก าเนิดขึ้ นจากความคิดสรา้งสรรค์ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน  

อาทิเช่น วธีิการคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่ไดน้านขึ้ นโดยเคลือบผิวน ้ าซุปดว้ยน ้ามนัหมู หรือ

จะเป็นน ้าซุปซีอิ๊ วที่เค่ียวจากกระดูกหมูและน ้าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซารดี์นแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และ

เสน้บะหมี่ที่มีส่วนผสมของน ้ าน้อยกว่าปกติและดว้ยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน 

เมอืงอาซาฮิกาวา่แห่งน้ีเป็นที่ช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเม็ง (ทา่นละ  1,000 เยน) 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า ซึ่งไดร้ับความนิยม

มากที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขังในกรง

แบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งน้ี

ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตาม

ธรรมชาติของสัตวน้ั์นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละ

ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวนิสายพันธุต่์างๆ รวมถึงครอบครวัลิงอุลังอุตัง

แสนรู ้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซื้ อของฝาก

ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชา

เขียวสามารถหาซื้ อไดท้ี่น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั** 

 *หมายเหตุ เน่ืองจาก สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ปิดให้บริการระหว่างวันที่  04 – 10 

พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น จึงเปล่ียนโปรแกรมน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หิมะ ซึ่ง 

พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นรูปแบบในสไตล์ Byzantine ที่เมืองอะซะฮิกาว่า บนเกาะฮอกไกโด โดย

พิพิธภณัฑน้ี์ถูกออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป “หิมะ” 

ที่พกั   โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรือระดบัเดียวกัน 

 



 
  

 
 
 

วนัที่สาม ศาลเจา้ฮอกไกโด  - หบุเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขา

ไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซงั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญ

อันดบั 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา

หมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่ นซึ่งได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกัน 

ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามพ้ืนฐานการวางผัง เมืองของอเมริกา  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต 

ที่สรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้

ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทักษ์เกาะฮอก

ไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดังน้ันคน

ทอ้งถ่ินจงึนิยมไปสกัการะไมข่าดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวญัและก าลังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
  

 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมอืงที่เป็นเมอืงตากอากาศชื่อดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น มชีื่อเสียง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมาะส าหรบัไปพักคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม 

หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับก่อใหเ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มเีกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากน้ันน า

ทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะขึ้ นมา 

จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ  20-50 ปี ดังน้ันจึงท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงภุมทิัศน์ของพ้ืนที่แถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บน

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียังคุกรุ่นมคีวนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่กับสภาพ

อากาศ) จากน้ันน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงัเพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมสีีน ้ าตาล

นับ 100 ตัว ที่ใกลสู้ญพันธุ์และหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่ นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมสีีน ้ าตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้

และจะท าใหผิ้วพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

พกัที ่  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่ส่ี เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี  - ดิวต้ีฟรี 

- มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโปโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมอืงโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบ

ยุโรป อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทาง

ขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลังเลิกใชจ้ึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนส าหรับ

นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้

ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกนัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครื่อง

แกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ซึ่งมี

อายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตวัเองขึ้ นมา

เป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้ีกดว้ย จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องส าอางค ์

อาหารเสริม เครื่องประดบัคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ทันสมยัแหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิ

เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้

แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยังมีศูนย์

อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่นัง่ และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ท่ีมสิีนคา้

ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย   

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอ้ิฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจาก

หมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็น

น้ันไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไมก่ี่แห่ง จงึไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติทางวฒันธรรม

ส าคญัของชาติเมือ่ปีพ.ศ. 2512 น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่

มากและเป็นอีกสญัลักษณ์ที่ส าคญัของเมอืงซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิม

ทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆัง

ตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่

อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคัญอีก

แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีห่า้ อิสระ ชอ้ปป้ิงท่ี เจอาร ์ทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออก  ไปตะวนัตกโดยมคีวามยาว 

1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง 

ๆ ที่สวนแห่งน้ี 

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ 

ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร  มีรา้น BIG 

CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วัยรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง

อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ

ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคืน โดยเฉพาะยามค า่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ

จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสวา่งที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็น

ศูนย์รวมรา้นราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในย่าน

ซูซูกิโน่ (ไมร่วมตัว๋ขึ้ น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สรา้งขึ้ น

เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู ้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 

เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซึ่งจะมคีวามสดมากเหมอืน



 
  

 
 
 

ไปเดินซื้ อที่  ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้ งนักท่องเที่ยวในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้ นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่น

และไข่ปลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถดัลง

มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมี

ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน

ต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร 

สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่

แห่งน้ี 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกัน 

 

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

10.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

****************************************** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการ

จ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 



 
  

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญห่อ้ง

ละ 2-3 

ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

 

1 เด็ก 2ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

12 – 17 ตุลาคม 2561 45,999 43,999 42,999 8,000 30,999 

19 – 24 ตุลาคม 2561 47,999 45,999 44,999 8,000 32,999 

26 – 31 ตุลาคม 2561 44,999 42,999 41,999 8,000 29,999 

02 - 07 พ.ย. 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

09 - 14 พ.ย. 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

16 - 21 พ.ย. 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

21 - 26 พ.ย. 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

23 - 28 พ.ย. 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

 
** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 4000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่

เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 



 
  

 
 
 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 4,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
  

 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   



 
  

 
 
 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา



 
  

 
 
 

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มลิลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้ง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สูงมาก 


