
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพื�อเตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ั นตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TG 670 บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง 
 

วนัที�สอง ชโิตเสะ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน – สวนหมโีชวะชนิซงั - ทะเลสาบโทยะ 
Toyako Onsen Illumination Street 

 
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั !นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี�ปุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงที�เป็นเมอืงตากอากาศชื�อดงัแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น มชี ื�อเสยีงดา้นออนเซ็น 
เป็นเมอืงที�เหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ�ง นําท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิเกดิจากภูเขา
ไฟที�ยังไมด่บักอ่ใหเ้กดินํ!าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�น่าชม 

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที�มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนั!นนําทุกท่าน น ั�งกระเชา้
ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที�ทําใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึ!นมา จากหลักฐานพบวา่ ภูเขาไฟลกูนี!
มกีารปะทุขึ!นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั!นจงึทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงภุมทิัศน์ของพื!นที�แถบนี!อย่างต่อเนื�อง ล่าสดุมกีาร
ปะทไุปเมื�อปี พ.ศ. 2543   บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟที�ยังคกุรุ่นมคีวนัสขีาวลอยขึ!นมาตลอดเวลา (ขึ!นอยู่กับ
สภาพอากาศ)  
 
 
 



 

  

 

 

 
 
จากนั!นนําทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงัเพื�อชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี!าตาลนับ 100 ตัว ที�ใกลส้ญูพันธุแ์ละหา
ดไูดย้าก ในญี�ปุ่ นนี!จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไก
โดเท่านั!น ชาวไอนุเชื�อกันว่าหมีสนํี!าตาลนี�ถือ
เป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  

 
จากนั!นนําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทะเลสาบ
โทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโท
ยะ แบบพาโนราม่า และยังสามารถมองเห็น
ภเูขานอ้ยใหญ่ที�อยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขา
ไฟ ตั !งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 



 

  

 

 

 จากนั!นนําท่านเก็บภาพประทับใจกับเทศกาลประดับไฟ  Toyako Onsen Illumination Street  โดยใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิไปกับการประดับประดาไฟกว่าสามแสนดวง ตลอดรมิถนน และโซนอุโมงค ์รวมไปถงึมีตลาดรวมอาหาร
หนา้หนาว ที�พรอ้มเสริฟ์เมนูอร่อยๆ ใหท้กุคนไดค้ลายหนาวกนัอกีดว้ย 

 

 
 
ที�พกั  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรอื NISEKO GRAND HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ  าแรธ่รรมชาตเิพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
 

วนัที�สาม ลานกจิกรรมหมิะ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ - ดวิตี ฟร ี 
เต็มอิ�มกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนดิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด 
หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อุปกรณ์ และคา่เครื�องเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 
** ท ั งนี การเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ั น ข ึ นกบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ั น** 
 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

 

จากนั!นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ ซึ�งถือเป็นเมืองท่าที�มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของ
บา้นเรอืนนั!น สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื�องจากในอดตี อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของ
เมอืงเลยีบคลอง  โอตารุอนัสวยงามนา่ประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองที�เกดิขึ!นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี 
ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่สูโ่กดังในเมือง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึ�งหนึ�งเป็นถนน
สําหรับนักท่องเที�ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ�งเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็น
รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึนั�นเอง  

 

 
 
จากนั!นนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึ�งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงาม
มากมายที�ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทั !งยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรีในสไตลข์องตัวเองขึ!นมา
เป็นที�ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 

 
 



 

  

 

 

 นอกจากนี!ดา้นหนา้พิพธิภัณฑยั์งม ี“นาฬกิาไอนํ าโบราณ” สไตล์
อังกฤษ ที�เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั!น ซึ�งเป็นของที�ระลกึที�เมือง 
Vancouver มอบให แ้ก่เมือง Otaru นาฬิกานี!จะพ่นไอนํ! าประกอบกับมี
เสยีงดนตรดีังขึ!นทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนํ!าอกีเรอืนหนึ�งที�ประเทศ
แคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมที�แคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 จากนั!นนําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบ

ต่างๆ จงึทําใหเ้ครื�องแกว้ที�ออกมามีรูปแบบและสทีี�แตกต่างกัน  ซึ�งภายใน
พพิธิภัณฑน์ี!ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อไปเป็นของ
ฝาก ของที�ระลึกกันอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแกว้นํ! าลายพิเศษ แจกันดอกได ้
กระถางดอกไม ้ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ และอื�นๆอกีมากมายซึ�งทํามาจาก
แกว้ทั !งสิ!น   

 จากนั!นนําท่านชอ้ปปิ! งสนิคา้เครื�องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดับคุณภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซื!อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึ�งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื!อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื�องสําอางแบรนดด์ัง ทั !งของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญี�ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีึ�งไม่วามารถหาซื!อจากที�ไหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั!น อสิระใหท้า่นเลอืกซื!อตามอธัยาศยั   

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 

พกัที�  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที�ส ี� อุทยานโมอาย - นมสัการพระใหญอ่ะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไก – มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ทําเนยีบ
รฐับาลเกา่ฮอกไกโด - สวนโอโดร ิ - ชอ้ปปิ งทานุกโิคจ ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั!นนําท่านชม อุทยานโมอาย ที�ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื�อดังของโลก ก่อสรา้งตั !งแต่ ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตั !งใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมีชื�อว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมื�อวนัที� 17 ก.ค. 2559 ที�ผา่นมา  
 

 
 
อุทยานโมอาย มพีื!นที�ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของที�บรรจุอฐัแิละรองรับได ้70,000 กลุม่ (ชาว
ญี�ปุ่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื!อที�ดนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทั !งตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญี�ปุ่ น เป็นชื�อที�ผูค้น
เรยีกขาน เป็นหนึ�งในสสุานที�ใหญท่ี�สดุในฮอกไกโด   
 



 

  

 

 

 
 
จากนั!นนําท่านสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึ!นไป
นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึ�งในตลาดที�ใหญ่ที�สดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื�นๆในทอ้งถิ�น เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั�ง
ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิ�นที�ข ึ!นชื�อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั!นนําท่านชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ�มก่อสรา้งเมื�อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ
บาร็อคอเมรกิาที�ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี!ผ่านก ารใชง้าน มา
ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามที�เห็นนั!นไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยูไ่มก่ี�แหง่ จงึไดรั้บการขึ!นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสาํคัญของ
ชาตเิมื�อปีพ.ศ. 2512  
 



 

  

 

 

 
 
นําทา่นผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงที�ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวนัตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร 
คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นที�รูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ี�จรงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.
1871 (ปีเมจทิี� 4) มกีารสรา้งแนวกันไฟที�แยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝั�งเหนือใตซ้ึ�งตอ่มาไดช้ื�อว่าถนนชริเิบชิ
และถูกเปลี�ยนชื�อใหม่เป็นโอโดร ิสถานที�เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที�จัดงานเทศกาล
ขึ!นชื�อของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที�จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาลออทั�มเฟสซึ�งรวบรวมเอาอาหารของฮ
อกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึ�งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 
จากนั!นนําทา่น ชอ้ปปิ งที�มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั�นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชื�อดังจากทั�วโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตั !งแต่สนิคา้แฟชั�นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทั�วไป 
นอกจากนี!ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ที�จุได ้650 ที�นั�ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี�งเป็นพื!นที�
ที�มสีนิคา้ทอ้งถิ�นและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย   
จากนั!นนําท่านชอ้ปปิ! งที� ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปปิ! งอาเขตบนถนนคนเดนิที�มหีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ  มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตั !งเรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื!อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเครื�องสาํอาง  
 

 
คํ�า  เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 



 

  

 

 

พกัที�  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลับ

สูป่ระเทศไทย 
10.00 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 
  บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัyวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั!งกอ่นทําการ 
ออกตัyวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุที�ใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ตํ�ากวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(ตํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัoว 
เครื�องบนิ 

27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 37,999 35,999 34,999 8,000 22,999 

28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999 

29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999 

06 - 10 ธนัวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

11 - 15 ธนัวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999 

12 - 16 ธนัวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999 

13 - 17 ธนัวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999 

18 - 22 ธนัวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999 

19 - 23 ธนัวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999 

20 - 24 ธนัวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999 
 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิs
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิsในการคนืมดัจําท ั งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัoวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัoวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี  

1. ต ัoวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 
� คา่ตัyวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ!าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื!อที�ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั !นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั !งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์!นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี! 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั !งหมด 
ทั !งนี! ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตัyวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื!อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั !งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

  

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ี!สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั!น 
2. ทัวร์นี!เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั !งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั !งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัyวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั !งนี! บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ!นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี!คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั!น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ!น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัyวเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื!อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั!น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ!นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ!น และรวมกันทกุชิ!นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั!น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื!อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื!อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี! หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 

  

  

 


