
 

 

 

 

          

 

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 / พักโอตาร ุ1 คืน / ซับโปโร 2 คนื 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท หมูบานนินจาดาเตะจิไดมุระ  บอโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” นั่งกระเชาไฟฟาชมภูเขาไฟอุสึ   

ฟารมหมีสีน้ําตาล โนโบรเิบ็ทสึ ชมคลองโอตาร ุพิพิธภัณฑเครื่องแกวและกลองดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ํา 

โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ชอปปงยานซึซึกิโนะ ยานทานุกิ

โดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL  

 เปดประสบการณการแชออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุน 

พิเศษ!!!  อิ่มอรอยกับเมนูบุฟเฟตปงยาง YAKINIKU + ขาปูยักษ 3 ชนิด แบบฉบับของญ่ีปุน 
พรอมบริการเครื่องดื่ม เบียร ไวน สาเก แบบไมอั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟตใหทานไดอิ่มแบบไมอั้นอยางจุใจ 

 

 



 

 

  

 

 

กําหนดการเดินทาง 

เดือนพฤศจิกายน 
61 

6 – 11 / 13 – 18 / 20 – 25 /  

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 
ราคา 47,999 .- 

เดือนธันวาคม 61 
4 – 9 ธ.ค. 61  ราคา 49,999 .- 

11 – 16 ธ.ค. 61 ราคา 47,999 .- 
 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

    20.30 น.  คณะพรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้น

เครื่อง 

    23.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน    

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลางวั

น 

เย็

น 
โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ - -  - 

2 
ซิโตเซ - หมูบานนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บอโคลนเดือด  จิโกกดุาน ิ

– โนโบริเบ็ทสึ 
-   

NOBORIBETSU 

MANSEIKAKU HOTEL  

หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

3 
ขึ้นกระเชาไฟฟาชมภูเขาไฟอุสึ – ฟารมหมีสีน้ําตาล – โรงกลั่นวิสกี้

นิกกะ – เมืองโอตารุ  
   

GRAND PARK OTARU 

HOTEL  

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

4 

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกวและกลองดนตรี 

- เมืองซับโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – ยานทานุกิโคจิ – ชอปปง

ยานซซึึกิโนะ 
   

NEW OTANI INN SAPPORO 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

5 
อาคารที่ทาํการรัฐบาลเกา – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – 

JR TOWER – มิตซุยเอาทเล็ต 
   

NEW OTANI INN SAPPORO  

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

6 สนามบินชิโตเซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ   - - 



 

 

โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง) 

วันที่สอง       ซิโตเซ – หมูบานนินจาดาเตะจิดาอมิูระ – บอโคลนเดือด  “จิโกกุดาน”ิ – 
โนโบริเบ็ทสึ 

    08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญี่ปุน                           

                    (-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)          

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

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 จากนั้นนําทานเดินทาง

ถึง หมูบานนินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ หมูบานแหงนี้เปนที่รวบรวมเหลาซามุไรผูกลาสรางขึ้นเพื่อจําลอง

บรรยากาศของบานเรือนสมัยเอโดะของญี่ปุน  นักทองเที่ยวสามารถเขาไปรับชมการแสดงละครสมัยเกา 

การแสดงนินจา  สนุกสนานบานจําลองของนินจา พรอมเก็บภาพความประทับใจกับเหลาซามุไร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)    

จากนั้นนําทานชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บอโคลนเดือด

ที่ธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นอุดมไปดวยแรกํามะถัน ซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพเผาผลาญกํามะถันแลว

พวยพุงขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเปนแอง  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

  ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟตอาหารนานาชาติ 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ําแรในแบบของ

ญี่ปุน  



 

 

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการปวด

กระดูก ปวดกลามเนื้อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึ้นชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําให

ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตรึงเครียด  

 

วันที่สาม       ขึ้นกระเชาไฟฟาชมภูเขาไฟอุส ึ– ฟารมหมีสีน้ําตาล – โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ – 

เมืองโอตาร ุ 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (3)                      

                 (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 

 
 

 

 

จากนั้นนําทานขึ้น “กระเชาไฟฟา” สู “ภูเขาไฟอุส”ึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีท่ีอากาศ

เอื้ออํานวย) ที่ไดชื่อวาเปนภูเขาไฟที่ระเบิดบอยที่สุดในญี่ปุนในชวง 100 ปที่ผานมา และเปนจุดศูนยกลาง

ที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยา และพบวาภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเปนระยะทุก 20-50 ป ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นที่แถบนี้อยูอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญในป พ.ศ. 2486 ทํา

ใหเกิด  ภูเขาไฟโชวะชินซัง ปจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแลวแตยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยก

แตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความรอนสูงมาก เปนยอดเขาที่หิมะไมอาจปกคลุมไดในฤดูหนาว  อิสระให

ทานไดชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศนในอีกรูปแบบหนึ่ง  จากนั้นนําทานชม “ศูนย

อนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาลหมีสีน้ําตาล มีถิ่นกําเนิดอยูแถวไซบีเรีย และที่เกาะฮอกไกโดเทานั้น ปจจุบันนี้

ไดกลายเปน สัตวใกลสูญพันธ และหาดูไดยากเต็มท ี อิสระใหทานไดใหอาหารและเพลิดเพลินกับความ

นารักของเหลาหมีสีน้ําตาลที่อยูรวมกันเปนฝูง และเลือกซื้อของ ที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4) เมนู TEPPAN YAKI SET 

นําทานเดินทางสู โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ(Nikka Whisky Distillery) ผลิตวิสกี้ชั้นนําของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูที่

เมืองโยอิจิ(Yoichi) ใกลกับเมืองโอตาร ุสรางขึ้นในป 1934 บริเวณนี้มีแหลงน้ําที่ใสสะอาด อากาศถายเท 

และมีถานหินอุดมสมบูรณ ซึ่งเหมาะแกการกลั่นวิสกี้ชั้นดี และไดการยอมรับในการจัดอันดับวิสก้ีมอลตที่ดี 

ไดรับรางวัลมากมาย บริษัทวิสกี้แหงนี้กอต้ังขึ้นโดย Taketsuru Masataka ผูเชี่ยวชาญที่ศึกษาเทคนิคการ

กลั่นวิสกี้เปนระยะเวลาหลายปในสก็อตแลนด และนําความรูมาผลิตวิสกี้ในประเทศญี่ปุน โรงกลั่นโยอิจิ

เปดใหประชาชนไดเขาชมกระบวนการผลิตวิสกี้ต้ังแตตนจนจบ เรียนรูเกยีวกับขั้นตอนที่แตกตางกันออกไป 

ในชวงทายจะไดเขาชมพิพิธภัณฑที่จัดแสดงขอมูลประวัติความเปนมาของบริษัท และเจาของผูกอตั้ง 

นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร และรานขายของที่ระลึกมากมายใหทานไดซื้อเพื่อเปนของที่ระลึก  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม  (5) เมนู บุฟเฟตอาหารนานาชาติ  



 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   GRAND PARK OTARU HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สี่            เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกวและกลองดนตร–ี เมือง

ซับโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – ยานทานุกิโคจิ – ชอปปงยานซึซึกิโนะ  
เชา รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม  (6)                   
                 (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 

 

 
 

 

   

 

   นําทานแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ซึ่งในสมัยกอน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟู คลองแหงนี้ไดถูกใชเปนเสนทางในการ

ขนสงสินคา จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอมถายรูป

ตามอัธยาศัยกับอาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน  จากนั้นนําทานชม “พิพิธภัณฑกลองดนตรี” 

อาคารเกาแกสองชั้น ที่ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง แตโครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงนี้

สรางขึ้นในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่เกาแกและควรแกการอนุรักษใหเปนสมบัติ

ของชาติ  ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง MUSIC BOX และเลือกซื้อเปนของฝากอิสระตามอัธยาศัย  นํา

ทานเที่ยวชม            ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว

หลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายให

ทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเคร่ืองแกวตางๆ นําทานชม นาฬิกาไอน้ําเรือน

แรกของญ่ีปุน สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกานี้จะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้น

ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา  ใหไดชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไวไวเปน

ที่ระลึก 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE FISH SET      

 

 

 

 

 

 



 

 

                          จากนั้นนําทานเดินทางสู  “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มี

ชื่อเสียงของประเทศญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานสรางขึ้นในสไตลแบบยุโรป ที่แวดลอมไปดวยสวนดอกไม  

ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรกั ให

ทานไดชมประวัติความเปนมาของโรงงานและอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเปนของฝาก  จากนั้นนําทานชอป

ปง “ยานทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในรมอันเกาแกกวา 130 ป ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกวา  

900 เมตร รานคามากมายนับ 200 รานที่ใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตางๆอยางจุใจอาทิ เชน รานสินคา 98 

เยนรานรองเทาและกระเปาราคาถูกที่มีใหเลือกหลากหลายแบบที่เริ่มตนราคาตั้งแต 1050 เยน รานขาย

เครื่องสําอางรานขายอุปกรณเกี่ยวกับสนัข รานขายผลไมพื้นเมือง รานเกมส รานขายเสื้อผา รานอาหาร 

ฯลฯ  จากนั้นนําทานชอปปง “ยานซึซึกิโนะ” ที่มีรานคามากกวา 4,500 รานใหทานไดเลือกจับจาย

ซื้อของมากมาย เชน ราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ราน 

100 เยน ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุนราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง 

อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู บุฟเฟตชาบู ชาบ ูสไตลญี่ปุน (SHABU SHABU 

BUFFET)     
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันทีห่า          อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดร ิ– JR TOWER 
– มิตซุยเอาทเล็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม  (9)                   

                  (อาหารเชา/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 

 

 

 

 

 

 

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 แลวนําทานชมสัญลักษณของเมือง คือ                              

“หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1878 ปจจุบัน ถือวาเปนสัญลักษณคู

เมือง นอกจากนี้ยังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ปุน ซึ่งยังคงบอกเวลาอยางเที่ยงตรง

มานานนับ 100 ป ทั้งยังไดรับการอนุรักษไวเปนสมบัติล้ําคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ปุนอีกดวย                                          

จากนั้นนําทานเดินทางสู “สวนโอโดร”ิ เปนถนนซึ้งมีความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร 

สีเขียวของตนไมทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมของคนเมืองในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ ปลายสุดของ

ถนนเปนที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีรองไมดอก น้ําพุ และประติมากรรมเปนชิ้นๆ 

ตั้งประดับอยู นําทานชอปปง JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร แหลง

ที่ต้ังของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปง ไดจุใจ เชน ราน BIG CAMERA 

จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน 100 เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่น

วัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, 

KANEBO, MARJORICA เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนู TEMPURA SET         

   จากนั้นนําทานเดินทางสู  มิตซุยเอาทเล็ต “MITSUI  OUTLET”  เพลิดเพลินกับการชอปปงสินคา

มากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุน อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซื้อกระเปาไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร                   

รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลายอีกดวย   

   ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (11)    

SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุน พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  

ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดที่ไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุน 
วาเปนปูน้ําเย็นท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น     

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

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO  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 มิอาจเพิม่เวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลกัจงึขอสงวนสทิธในการ
ปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง**** 

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

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1-3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมท่ีญี่ปุน หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 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 / 13 – 18 / 20 – 25 /  

          27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 
ราคา (ทานละ) 

ผูใหญพักหองละ 2–3 ทาน 47,999.– 
 เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (มี

เตียง) 
46,999.– 

เด็กอายุต่ํากวา 7 ป พกักับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี
เตียง) 

45,999.– 

พักเดี่ยวเพิ่ม  9,900.– 
 

วันที่  4 – 9 ธ.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  9,900.– 
 

วันที่  11 – 16 ธ.ค. 61 ราคา (ทานละ) 

ผูใหญพักหองละ 2–3 ทาน 47,999.– 
 เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (มี

เตียง) 
46,999.– 

เด็กอายุต่ํากวา 7 ป พกักับผูใหญ 2 ทาน (ไมมี

เตียง) 
45,999.– 

พักเดี่ยวเพิ่ม  9,900.– 
 
**เดก็ต่ํากวาอาย ุ2 ป ราคา 6,900 บาท**  
 

*** กรณทีี่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่
บริษัทฯ 
ใหทราบกอนทาํการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ 

ทั้งสิ้น *** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป–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  

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต

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. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใช

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 ชําระท้ังหมด 

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 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ี

ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ

แลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ

และเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

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. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงาน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน

ออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

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 

 


