
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง B L D โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

    

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิโทยะ-ภเูขา
ไฟโชวะชนิซนั-เก็บแอปเปิ�ลที�สวนผลไม-้จดุชมววิ
ซาอโิระ 

 

 

  NISEKO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ (Onsen) 

3 คลองโอตาร-ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานชอค
โกแลต ซปัโปโร-อสิระชอ้ปปิ�งยา่นทานูกโิคจ ิ
ยา่นซซูกูโินะ  

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด-หอนาฬกิาประจําเมอืง       
สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-อาคารที�วา่การของ 
ฮอกไกโดหลังเกา่-JTC-มติซยุเอา้เล็ท 

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 
 

    

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

วนัที� 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ั�น4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทรอใหก้าร

ตอ้งรับ พรอ้มทั �งแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชั�วโมง)  

 
 
 
 
 
 

 
วนัที� 2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิโทยะ-ภเูขาไฟโชวะชนิซนั-เก็บแอปเปิ� ล    

ที�สวนผลไม-้จดุชมววิซาอโิระ 
08.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชั�วโมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและนํ�าแร่ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของเกาะฮอก
ไกโด ซึ�งมนํี�ารอ้นที�แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป็นนํ�ารอ้นที�ดแีละมปีระสทิธภิาพมากที�สดุของ
ญี�ปุ่ น จากนั�นนําทา่นชม  จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก  ซึ�งเกดิจากภเูขาไฟที�ยังไมด่ับถกูปกคลมุ
ไปดว้ยหมอกควันและกลิ�นของกัมมะถัน ชมบอ่นํ�าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตทิี�ยังคงอยู ่  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตราคาร (1) 
นําท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที�เกดิขึ�นใหม ่มอีายุนอ้ยที�สดุ
ในประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึ�นโดยการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึ�นบนพื�นที�ราบทุ่งขา้วสาล ีมคีวาม
ชสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุันยังคงมคีวนักํามะถันลอย
อยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี�ตั �งอยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุจากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่“สวน
ผลไม”้ ใหท้่านสนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ�ลสดๆ วา่กันวา่แอปเปิ�ลนั�นดตี่อสขุภาพ หากทาน 
วันละ 1 ผล ร่างกายจะแข็งแรงหา่งไกลโรคภัยไขเ้จ็บ อกีทั�งยังดตีอ่ผูท้ี�เป็นโรคความดันโลหติ
สงู ชว่ยใหร้า่งกายผอ่นคลายหายเหนื�อย และชว่ยปรับระบบยอ่ยอาหารใหทํ้างานไดด้ขี ึ�น  
(**หากทา่นเดนิทางตรงกับชว่งที�หมดฤดกูาลเก็บผลไม ้ทางบรษัิทขออนุญาตงดโปรแกรมทัวร์
สวนผลไม ้และนําท่านนั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึ�นสูย่อดเขาอซุแุทน**) จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ซาอิ
โระ ซึ�งเป็นจุดชมววิหลักที�สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชนิซัน ไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าภายในโรงแรมที�พกั (2) และหลงัอาหารคํ�าอสิระใหท้า่นอาบนํ �าแร่
รวมแบบญี�ปุ่ น (ออนเซน) พกัที� NISEKO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
 

 



 

วนัที� 3 คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานชอคโกแลต ซปัโปโร-อสิระ     
ชอ้ปปิ� งยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
  หลังอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุเมอืงท่าที�เจรญิรุง่เรอืงในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขาย

ในช่วงปลายศตวรรษที� 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองมีชื�อเสียงเกี�ยวกับการทําเครื�องแกว้ที�
สวยงาม แลว้นําท่านชมคลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุที�ไดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มี
ฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923  ถอืวา่เป็นคลองที�
เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถา่ย แลว้นําสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึ�งหนึ�งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นที�
เหลอืไวค้รึ�งหนึ�งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที�ท่องเที�ยว ทั�งยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลอง
ดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นที�ระลกึ แลว้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย 
เช่น พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้ ที�รวบรวมกลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้อันงดงาม
และหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซื�อและเลอืกชมสนิคา้พื�นเมอืงงานฝีมอืตา่งๆ อาทเิชน่ 
ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตร ี ซึ�งมกีลอ่งดนตรขีนาดเล็ก
ไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง  รา้นขายเครื�อง
แกว้ ที�มตีั �งแต่กระดิ�งแกว้อันจิ�วไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ ที�ท่านสามารถชมิ
ตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึ�งมขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม่ ๆ   ใหอ้ร่อยจน
ลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะที�จะซื�อของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึ�งรา้นที�ท่านตอ้งมี
เวลากับรา้นนี� คอื รา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้ตัวพ่อ ที�หาตัวจับไดอ้ยากเหลอืเกนิ  เพราะอร่อย
อยา่งเหลอืเชื�อ วา่มขีนมแสนอรอ่ยชนดินี�อยูบ่นโลกดว้ยหรอ  ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ย
ไมท้ี�แสนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ์ๆ  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตราคาร (4) 
  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA (ไมร่วมคา่เขา้ชม) โรงงานชอคโก

แลตที�ข ึ�นชื�อของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวที�
เป็นที�นยิมทั�วทั �งเกาะ ฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามที�ใชส้ําหรับใสช่อคโก
แลตที�มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุที�ทําใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิ�ม
อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครั�ง  และแนะนําใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟ
รอ้นของที�นี� พรอ้มทั �งสั�งขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นที�เป็นคอฟฟี�ชอ๊ฟ 
บรเิวณชั �น 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป  โดยมวีวิดา้นนอกเป็นสนามฟตุบอลของทมีฟตุบอล
ของเมอืงนี� บรรยากาศเหมอืนอยูใ่นประเทศอังกฤษเลยทเีดยีว จากนั�นพาทา่นอสิระใหท้า่นชอ้ป
ปิ� งที�ย่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปปิ�งเก่าแก่ที�สบืทอดมาตั �งแต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับ
จับจ่ายซื�อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื�อมต่อกันดว้ยหลังคา
โครงสรา้งที�รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะ
แสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�เต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที� ยา่น
ซูซูกโินะ (Susukino) ที�ยา่นกนิดื�มที�ใหญท่ี�สดุของเมอืงซปัโปโร   

เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตราคาร (5) 
  นําทา่นพกัที� SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 



 

วนัที� 4  ศาลเจา้ฮอกไกโด-หอนาฬกิาประจําเมอืง-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-
อาคารวา่การของฮอกไกโดหลงัเกา่-JTC-มติซุยเอา้เล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
  นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธ

นิกายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึ�นในปี 1871 ยุคเริ�มพัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมา
ประทับทั�งหมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีื�นที�เชื�อมตอ่กบัสวนมารยุามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแกก่าร
ชมดอกซากรุะบาน ในฤดรูอ้น วนัที� 14-16 มถินุายนของทกุปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival 
หรอื Sapporo Matsuri ซึ�งจะแหข่บวนไปตามถนน จากนั�นพาท่านชม หอนาฬกิาประจําเมอืง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที�ดํารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซปัโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิา
ทั�งสี�ดา้นที�ทําจากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที�เก่าแก่ที�สุดของญี�ปุ่ น และเป็นสถานที�
นักท่องเที�ยวทั�วโลกรูจั้ก และนยิมถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ และเดนิทางสูบ่รเิวณสวนสาธารณะโอ
โดร ิ(Odori Promenade)  ซึ�งเป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร มคีวาม
ยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ ่และยังเป็นที�ตั �งของหอคอยสง่
สัญญาณซัปโปโร จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึ�นไปนอกตลาดขายสง่
ซัปโปโร เป็นหนึ�งในตลาดที�ใหญท่ี�สดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอย
เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื�น ๆ ในทอ้งถิ�น เช่น ขา้วโพด 
แตงโม และมันฝรั�งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิ�นที�ข ึ�นชื�อคอื  Donburi 

เที�ยง อสิระอาหารเที�ยง เพื�อใหท้า่นไดล้ ิ�มรสชาตอิาหารทะเลสดๆ ที�ตลาดปลาโจไก 

จากนั�นนําท่านชมอดตีอาคารที�วา่การของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office 
Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษที�มหีลังคายอดแหลมและ
กรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บ
การขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ินําท่านสู ่JTC DUTY FREE ชอ้ปปิ�งสนิคา้
ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย  และนําทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึ�ง
เปิดตัวเป็นครั�งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตั �งแต่แบรนดช์ั �นนําจาก
ตา่งประเทศ สนิคา้แฟชั�นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้
ทั�วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึ�งในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี� จะมถีงึ 58 แบรนด์
ที�เป็นแบรนดท์ี�เพิ�งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ี�เปิดตัวเป็นครั�งแรกในประเทศญี�ปุ่ น 
นอกจากนี�ภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ี�จไุด ้650 ที�นั�ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko 
Farm Bridge ซี�งเป็นพื�นที�ที�มสีนิคา้ทอ้งถิ�นและสนิคา้จากฟารม์ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น 
นําทา่นพกัที� SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 5  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 



 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ ่เพื �อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชั�วโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�อง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

  ขอบพระคณุทกุทา่นที�ไวว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ั�ว
เครื�องบนิ 

23-27 ต.ค.61 46,999 12,500 10,900 36,999 
25-29 ต.ค.61 45,999 12,500 10,900 35,999 

31 ต.ค.-04 พ.ย.61 42,999 12,500 10,900 32,999 

02-06 พ.ย.61 40,999 12,500 10,900 30,999 
03-07 พ.ย.61 39,999 12,500 10,900 29,999 

พเีรยีตอื�นๆ โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ** 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ั�งนี�รวมไปถงึเด็ก 
ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทรปิที�สนามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ั�น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ�มจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3200 บาท) 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น 
ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง อาทเิช่น เร ิ�มงาน 08.00 น. ถงึ
เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิ�มเวลาการใช้

รถบสัได ้ท ั�งนี�มคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดนิทางน ั�นๆเป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิที�ระบใุนโปรแกรม (ชั �นทัศนาจร) รวมทั�ง 



 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมนํ�ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมที�พักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่น ั�น !!) 

เนื�องจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปปิ� ง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้
 **ในกรณีที�ท่านมผีูเ้ดนิทาง 3 ท่าน และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบัคณะผูเ้ดนิทาง กรณี
ตอ้งการพกัเดี�ยวมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 ค่าประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 
(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�บรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี�ยนแปลงตั�วเครื�องบนิ สําหรับผูท้ี�ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที�) 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนํี�าหนักเกนิกวา่ที�ทางสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ั�วโมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ั�นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 
 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
เนื�องจากเป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น และหากเป็นกรณีการเดนิทางที�บรษิทัฯตอ้งทําการวาง

การนัตคี่ามดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีง ื�อนไข และหรอืเที�ยวบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ื�อจองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้

เมอืงทั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั�งส ิ�น รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 



 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับที�นั�ง ทางสายการ
บนิจะเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึ�นไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั�วเครื�องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันที�จองทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรื�องไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที�เกดิขึ�นจากตั�วเครื�องบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั�วทุกชนดิเพิ�ม หากสายการบนิปรับขึ�นกอ่นวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั�วเครื�องบนิขากลับซึ�งยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 

/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พักทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรมตามที�เรยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที�ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนั�นหากท่านมเีหตุอันใดที�ทําใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการที�ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ท่านอื�นๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 



 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่ง ๆ 
ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั�งนี�ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

เอกสารที�ลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการที�รัฐบาลญี�ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึ�งมผีลใชบ้ังคับตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี�จะเขา้
ประเทศไดนั้�น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ี�ยื�นขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที�นํามา เชน่ ตั�วเครื�องบนิขากลับ หรอืเอกสารอื�นๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  ส ิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชื�อ-ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น เชน่ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสั �น 
(3)  ในขั �นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ั�งหมดกอ่นการจอง  

เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจที�ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 

บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 


