
 
 

 

 

          

โดยสายการบินประจําชาติ การบินไทย พรอมสะสมไมล 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พรอม

บริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน้ําหนักกระเปาขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม 

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พรอมอาหารเชา พักออนเซ็น 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน / ชิโตเซ 1 คืน 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท นั่งกระเชาชมวิวเขาคุโรดาเกะ น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา พิพิธภัณฑ

สาเกโอโตโกะยามา ชมสวนชิกิไซโนะโอะกะ ฟารมโทมิตะ สักการะศาลเจาฮอกไกโด อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา สวน

โอโดริ หอนาฬิกาโบราณ โรงงานช็อกโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว 

 ชอปปงยานดังทานุกิโคจิ JR TOWER ตลาดซัปโปโรโจไง 

เปดประสบการณการแชออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญ่ีปุน 

พิเศษ!!!  อิ่มอรอยกับเมนูบุฟเฟต + ขาปูยักษ 3 ชนดิ แบบฉบับของญ่ีปุน 
พรอมบริการเครื่องดื่ม เบียร ไวน สาเก แบบไมอั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟตใหทานไดอิ่มแบบไมอั้นอยางจุใจ 

 



 

 

  

 

กําหนดการเดินทาง 

เดือน กันยายน 

61 

6-11 ก.ย. 61 

27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 
49,999.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900.- 
 
 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   20.30 น.  คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้น

เครื่อง 

    23.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน    

โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง) 

 

วันที่สอง       ซิโตเซ – อาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา – พิพิธภัณฑสาเกโอโต

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลางวั

น 
เย็
น 

โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ - -  - 

2 

ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ – อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิ

คาวา - พิพิธภัณฑสาเกโอโตโกะยามา - เมืองโซอึนเคียว - นั่งกระเชาชม

วิวเขาคุโระดาเกะ - น้ําตกกงิกะและนํ้าตกริวเซ 

-   

SOUNKAKU GRAND 

HOTEL  

หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

3 เมืองบเิอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟุราโน - ฟารมโทมิตะ - เมืองซัปโปโร       
NEW OTANI INN SAPPORO  

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

4 
ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา – 

สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ – ยานทานกุิ โคจ ิ
   

NEW OTANI INN SAPPORO 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

5 
โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลอง

ดนตรแีละเครื่องแกว - JR TOWER 
   

ANA CROWN PLAZA 

HOTEL CHITOSE  หรือ

เทียบเทาระดับ 4 ดาว 

6 สนามบินชิโตเซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ   - - 



 

โกะยามา - เมืองโซอุนเคียว - นั่งกระเชาชมวิวหุบเขาคุโระดาเกะ - น้ําตกกิงกะและ
น้ําตกริวเซ 

    08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญี่ปุน                          

                    (-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)          

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

ฮอกไกโด เปนเกาะใหญอันดับสองของญี่ปุนรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยูตําแหนงเหนือสุดของประเทศ เดิม

เกาะฮอกไกโดเปนที่อาศัยของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซึ่งมีวัฒนธรรมคลายกับอินเดียนแดงของ

อเมริกา คําวา ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็ม

ไปดวยทุงหญา ทุงนา ปา ภูเขา ทะเลสาบ แมน้ํา และ ปลองภูเขาไฟ จึงเปนดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงาม

เหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งป จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เมืองอาซาฮิคาวา เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูทางตอนกลางของเกาะไดชื่อวาหนาวเย็น

ที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุน จากนั้นนําทานชม หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ที่ราเมนของที่นี่มี

รสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอา

ซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู

รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว!! 

และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย 

ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน 

Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะ

เปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปน

อาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุน เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของ

คนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย 

    เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE  (1)   เมนู RAMEN 

 
 

 

 
 

จากนั้นนําทานสู พิพิธภัณฑสาเกโอโตโกะยามา เปนพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

ของการบมสาเก ในเมือง ASAHIKAWA และเปนแหลงผลิตสาเกชื่อดังและเกาแกของญี่ปุน มีประวัติ

ยาวนานกวา 340 ป ตั้งแตสมัยเอโดะ และใหทานไดลิ้มลองสาเกหลากหลายรสชาติฟรี จากนั้นนําทาน



 

เดินทางสู เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีขึ้นชื่อในเรื่องของออนเซ็น ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในฮอกไกโด  หลังจาก

นั้นนําทาน นั่งกระเชาชมวิวหุบเขาคุโระดาเกะ (Kurodake) ที่อุทยานแหงชาติไดเซทสึซัง มีความสูงถึง 

1,984 เมตร ตลอดทางจะเต็มไปดวยตนไม ดอกไมหลากหลายชนิด และบรรยากาศใบไมเปลี่ยนสี ชม

ความมหัศจรรยความงามของธรรมชาติโดยรอบ นําทานสู น้ําตกกิงกะ และ น้ําตกริวเซ น้ําตกกิงกะ สาย

ธารไหลลงมาสวยงามเปนเสนเล็กๆ สีขาวเหมือนเสนดาย สวนน้ําตกริวเซ เปนน้ําตกสายใหญไหลดวย

ความแรงเพียงสายเดียว และน้ําตกท้ังสองไดชื่อวาเปนน้ําตกคูสามีภรรยาแหงอุทยานแหงชาติไดเซทซึซัง 

  ค่ํา  (รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)  

                     เมนู บุฟเฟตอาหารนานาชาติ พรอมขาปูยักษ 

  หมายเหตุ**สําหรับขาปูยักษขึ้นอยูกับสถานการณและสภาพอากาศ  
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ําแรในแบบของ        

ญี่ปุน  

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการปวด

กระดูก ปวดกลามเนื้อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึ้นชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําให

ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตรึงเครียด  

 

วันที่สาม       เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟุราโน - ฟารมโทมิตะ - เมืองซัปโปโร 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (3)                      

                  (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 
 

 

 
 

 

  นําทานเดินทางสู สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุนฟางขนาด

ใหญ สัญลักษณของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับนักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพันธุ รวมถึงดอกลาเวน

เดอร และทุงดอกไมหลากสี ที่ไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมหลายอยางเชน ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเลี้ยง Alpaca และในชวงฤดูหนาวจะเปดเปน

ลานสก ีพรอมกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย (ไมรวมคาใชจาย)   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)   เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET 

  หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ชม ฟารมโทมิตะ (Tomita Farm) ฟารมชื่อดังแหงเมืองนากาฟุระโนะ  

(Naka Furano) ตั้งอยูที่  Hokusei Nakafurano-cho ซึ่งอยูทางเหนือของเมืองฟุระโนะ ภูมิภาคฮอกไกโด 



 

(Hokkaido) ถึงแมจะเปนเดือนเมษายน ภายในฟารมโทมิตะก็ยังสามารถชมดอกไมหลายหลายชนิดได ซึ่ง

อยูภายในโดมที่สําหรับปลูกดอกไมตางๆ ดานในของรานขายของที่ระลึก มีสินคาที่ทําจากลาเวนเดอร

ทั้งหลาย รวมทั้งไอศกรีมกลิ่นลาเวนเดอร ชูวครีมลาเวอนเดอร พุดดิ้งและเจลลี่ลาเวนเดอรอีกดวย  

ค่ํา                   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (5) เมนู PORK SHABU SHABU BUFFET    

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก     NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สี่            ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา - สวนโอโดริ - 
หอนาฬิกาโบราณ -  ยานทานุกิโคจิ 

เชา            รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม  (6)                  
                 (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 

 

 
 

 

 

   นําทานเดินทางสู “ศาลเจาฮอกไกโด”   เดิมชื่อศาลเจาซัปโปโร เปนศาลเจาของศาสนาพุทธนิกาย

ชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค 

จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกไม ใหทานไดสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธและขอพรตอเทพเจา นําทานสู   “ตลาดซัปโปโรโจไง  (Sapporo Jogai Market)”  

ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร

(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนาย

อาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่นๆใน

ทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไมแพงมากนัก เชนเดียวกันกับ

ตลาดอื่นๆท่ัวประเทศญี่ปุน อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)    เมนู GRILLED FISH SET 

 
 

 

  
 

 นําทานเดินทางสู  “อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา” สรางขึ้นในป ค.ศ. 1888 สถาปตยกรรมของอาคาร

นี้ถือเปนสัญลักษณแหงเมือง ซัปโปโร ทําใหนักทองเที่ยวทองถิ่นและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตล

การสรางของโดมแปดเหลี่ยม   นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่ออกแบบ



 

อาคารนี้เปนสถาปนิกทองถิ่น และสรางอาคารนี้โดยใชวัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเปนอาคารที่ใหญ

และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน และเปนสัญลักษณของรัฐบาลเมจิ แตตอมาถูกไฟไหมทําใหตองสรางขึ้นมา

ใหม ในป ค.ศ. 1911  ปจจุบันถูกอนุรักษไวใหเปนสมบัติที่มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัด

งานเลี้ยงตอนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุน จากนั้นนําทานเดินทางสู “สวนโอโดริ” 

เปนถนนซึ่งมีความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตนไมทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่

นิยมของคนเมืองในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ ปลายสุดของถนนเปนที่ต้ังของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร 

ภายในบริเวณนี้มีรองไมดอก น้ําพุ และประติมากรรมเปนชิ้นๆ ตั้งประดับอยู แลวนําทานชมสัญลักษณของ

เมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1878 ปจจุบัน ถือวาเปน

สัญลักษณคูเมือง นอกจากนี้ยังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ปุน ซึ่งยังคงบอกเวลา

อยางเที่ยงตรงมานานนับ 100 ป ทั้งยังไดรับการอนุรักษไวเปนสมบัติล้ําคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ญี่ปุนอีกดวย จากนั้นนําทานชอปปง “ยานทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในรมอันเกาแกกวา 130 ป ของ

เมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกวา  900 เมตร รานคามากมายนับ 200 รานที่ใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตางๆ

อยางจุใจอาทิ เชน รานสินคา 98 เยนรานรองเทาและกระเปาราคาถูกที่มีใหเลือกหลากหลายแบบที่เริ่มตน

ราคาตั้งแต 1050 เยน รานขายเครื่องสําอางรานขายอุปกรณเกี่ยวกับสนัข รานขายผลไมพื้นเมือง รานเกมส 

รานขายเสื้อผา รานอาหาร ฯลฯ  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู SEAFOOD HOTPOT SET     
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันทีห่า         โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่อง

แกว - JR TOWER 
เชา รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม  (9)                   

                  (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง

ของประเทศญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานสรางขึ้นในสไตลแบบยุโรป ที่แวดลอมไปดวยสวนดอกไม  ซึ่งมีช็อค

โกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ใหทานไดชม

ประวัติความเปนมาของโรงงานและอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเปนของฝาก   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)    เมนู HOKKE SET       



 

   จากนั้นนําทานแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ซึ่งใน

สมัยกอนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟู คลองแหงนี้ไดถูกใชเปนเสนทาง

ในการขนสงสินคา จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอม

ถายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน  จากนั้นนําทานชม “พิพิธภัณฑกลอง

ดนตรี”  อาคารเกาแกสองชั้น ที่ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง แตโครงสรางภายในทําดวยไม 

พิพิธภัณฑแหงนี้สรางขึ้นในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่เกาแกและควรแกการอนุรักษ

ใหเปนสมบัติของชาติ  ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง MUSIC BOX และเลือกซื้อเปนของฝากอิสระตาม

อัธยาศัย  นําทานเที่ยวชม            ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความ

สวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่อง

แกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ นําทานชอป

ปง JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร แหลงที่ต้ังของหางสรรพสินคาชื่อ

ดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปง ไดจุใจ เชน ราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, 

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน 100 เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เปนตน 

   ค่ํา                รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (11)    
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุน พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  

ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดที่ไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุน 

วาเปนปูน้ําเย็นท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น     
พิเศษ!!! ++ บริการเครื่องดื่ม เบียร ไวน สาเก แบบไมอั้น++ 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  ANA CROWN PLAZA HOTEL CHITOSE  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีหก         สนามบนิซิโตเซ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม (12)                           
(อาหารเชา/ -/ -) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินซิโตเช”  

10.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671   (บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง) 

   15.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

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

*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมาย 
ของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิม่เวลาไดโดยมัคคเุทศกและคนขับจะเปนผูบรหิาร



 
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลกัจงึขอสงวนสทิธในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง**** 

 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ :   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูใน

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1-3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมท่ีญี่ปุน หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมหีองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่งทานอาจจะตองพักเปน 
หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง 

สําหรับนอน 2 ทานเทานั้น และบางโรงแรมหองพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบ

พักทานเดียว/หอง 

 

อัตราคาบริการ 

วันที่  6-11 ก.ย. / 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 ราคา (ทานละ) 

ผูใหญพักหองละ 2–3 ทาน 49,999.– 
 เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (มี

เตียง) 
48,999.– 

เด็กอายุต่ํากวา 7 ป พกักับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี

เตียง) 
47,999.– 

พักเดี่ยวเพิ่ม  8,900.– 
 

**เด็กต่ํากวาอายุ 2 ป ราคา 6,900 บาท**  
*** กรณทีี่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่

บริษัทฯ 

ใหทราบกอนทาํการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น *** 

 

 
 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 



 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด

พรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุใน

รายการ 

 (ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได) 

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน  

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7. น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 

8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการใน

ตางประเทศ 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

–การชดเชยอุบัติ เหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะ 

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  

บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทํา

ไว ) 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,  

คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ     

(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลว

จายเพิ่มเองตางหาก) 

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน หรือ
ประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ

ใบกํากับภาษี) 

4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด  

(ปกติ 30 กก.) 

5. ค าวีซ าสํ าห รับ พ าส ป อรต ต างด าวใน กรณี ที่ ไม ใช

พาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)

ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา

ทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)

รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการ

ยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ

เดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง

เขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตอง

เปนผูชําระดวยตนเอง) 
 
 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของ

ผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 

เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง 
มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ

แลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ

และเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงให

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงาน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน

ออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น   

9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันตาม

สถานการณดังกลาว   
 

 

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 



 

ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุน ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน (หากผูยื่น

ประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุนเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ) 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน มีดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ

ไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 


