
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –  สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.30 น. พรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอร 

D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน โดยเที่ยวบินที ่TG 670  

 

 
 
 

 

 



 

วันที่สอง ชิโตเสะ –  หมูบานราเมน –  อาซาฮิยามา –  สวนสัตวอาซาฮิยามา –  อิออน 

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอไปยัง 

RAMEN VILLAGE หรือ หมูบานราเมน”หมูบานชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับ

ยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ ซึ่งชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาที่ถอืกาํเนิดราเมนขึน้ ณ 

เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน 

และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ได

ถือกําเนิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความ

รอนของนํ้าซุปใหอยูไดนานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ําซุปดวยน้ํามันหมู หรือจะเปนน้ําซุป

ซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ําสตอคซีฟูด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และ

เสนบะหมี่ที่มีสวนผสมของน้ํานอยกวาปกตแิละดวยความโดงดงัและมีเอกลกัษณของ

ราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบานราเมง็ (ทานละ  1,000 เยน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮกิาวา นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความ

นิยมมากที่สุดในญี่ปุน ซึ่งในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมได

ถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจากทั่ว

โลก โดยสวนสัตวแหงนี้ไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัส

ถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นก

เพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อ

ของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน

รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย **เพื่อไมเปนการเสียเวลาช

อปปงอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 

 *หมายเหตุ เนื่องจาก สวนสัตวอาซาฮิยามา ปดใหบริการระหวางวันที่ 04 –  10 

พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น จึงเปลี่ยนโปรแกรมนําทานเขาชมพิพิธภัณฑหิมะ ซึ่ง 

พิพิธภัณฑนี้เปนรูปแบบในสไตล Byzantine ที่เมืองอะซะฮิกาวา บนเกาะฮอกไกโด 

โดยพิพิธภัณฑนี้ถูกออกแบบโดยใชคอนเซ็ป “หิมะ” 

ทีพ่กั   โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วันที่สาม ศาลเจาฮอกไกโด  - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเชาไฟฟาสู

ภูเขาไฟอุสุซาน –  สวนหมีโชวะชินซัง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความ

เจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุน ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตาง

จากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ปุนซึ่งไดรับคําแนะนําและพัฒนาจาก

ผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตาม

พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา  จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไก

โด ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สรางตั้งแตป 1871 ซึ่งแตเดิม



 
ศาลเจานี้มีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธา

มาก เพราะเชื่อกันวาเปนที่สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและ

คอยปกปกษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแตยุคบุกเบิก ดินแดนแหงนี้ ดังนั้นคน

ทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย เพ่ือเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองที่เปนเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหนึ่งของญี่ปุน 

มีชื่อเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปน

อยางยิ่ง นําทานชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับกอใหเกิดน้ําพุ

รอนและบอโคลนเดือดเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาชม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแองภูเขาไฟที่มีเกาะใหญอยูตรงกลาง 

จากนั้นนําทุกทาน นั่งกระเชาไฟฟาสูภูเขาไฟอุสุซาน เปนภูเขาไฟที่ทําใหเกิด

ทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 

ป ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นที่แถบนี้อยางตอเน่ือง ลาสุดมี

การปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสี

ขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) จากนั้นนําทานสู สวนหมีโชวะ

ชินซงัเพ่ือชมความนารกัฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสญูพันธุและ

หาดูไดยาก ในญี่ปุนน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสี

น้ําตาลนี่ถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความ

เมือ่ยลาและจะทาํใหผวิพรรณสวยงาม และยงัชวยใหระบบหมนุเวยีนโลหิตดีอีกดวย 

พักที่  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL  หรือ

ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่ เมืองโอตาร–ุ  คลองโอตารุ –  พิพิธภัณฑเครื่องแกว –  พิพิธภัณฑกลองดนตรี  - 

ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอาทเล็ต –  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโร

แมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตล

ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวาง



 
ประเทศญี่ปุนและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมือง

เลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการ

ถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู

โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหนึ่งเปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทน

โกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุง

เปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึกนั่นเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม พิพิธภณัฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให

เครื่องแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลอง

ดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงาม

มากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลอง

ดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่

รานคาปลอดภาษี DUTY FREE   

 

 

 

 

 

 

 



 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นนําทาน ชอปปงที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น

ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดัง

ถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และ

สินคาทั่วไป นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่นั่ง และ

มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพ้ืนที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม

สดมาขายอีกดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้น นําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป 

พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปน

อิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงาน มายาวนานกวา 

80 ปแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป 

พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับ

การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 นําทาน

ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณที่

สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงาน

ของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก

เวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ



 
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมทีส่ําคัญอีกแหงหนึ่งของญี่ปุน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกบัเมน ูบฟุเฟตปงยางป ู3 ชนดิ และ

อาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิชน ปซูไูว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุง

ทะเล ซาชมิสิดๆ และซชูหินาตางๆ 

 

 

 

 

 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา อิสระ ชอปปงที่ เจอาร ทาวเวอร (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด

คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ

- สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก  ไปตะวันตกโดยมี

ความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจหรือจัดงาน

ประเพณีในเทศกาลตาง ๆ ที่สวนแหงนี ้



 

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับ

สถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนย

อาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็คทรอนิคส ,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน ,ราน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุด

ชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 

เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดร ิโดย

มีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA 

ซึ่งที่ชั้น 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย

ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-

1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงนี ้

สรางขึ้นเมื่อป  ค.ศ. 1903 และตลาดแหงนี้รูจักกันในนาม “ครัวทะเลของ

ชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบนี้

ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญ

จะมีทั้งนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใช

สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร 

โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเปน

ยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนที่มีการเปด

ไฟตามปายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงนี ้นอกจากนั้นยังเปน

แหลงชอปปง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้ง

ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอก

ซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี ้

เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตาม

อัธยาศัย 

ทีพ่กั  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดยีวกนั 

 

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ –  กรุงเทพฯ  

 



 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

10.30 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG671 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง

กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดนิทางเทานัน้ ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง  

 

อตัราคาบรกิาร 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหอง

ละ 2-3 

ทาน 

 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(ต่าํกวา 12 ป) 

 

1 เดก็ 2

ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(ต่าํกวา 12 ป) 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ราคาทวัรไม

รวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

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

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

26 –  31 ตลุาคม 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 



 
 

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 4000 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่

เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางที่

พาํนกัในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 4,000 เยน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิ เสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู

มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืน

ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา

สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ

ดังนี ้



 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่

พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ

ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ

ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี

ทีจ่ะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป

ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตให

ถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 

เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ 

หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


