
 

 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียมตัว

เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 
23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่TG 670  

วนัทีส่อง ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ออิอน 
08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน หมู่บา้น
ช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด นบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ ซ่ึงช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิดรา



 

เมนข้ึน ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และต่อมา
หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ได้เสร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดข้ึนจากความคิด
สร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน ้ าซุปให้อยูไ่ดน้านข้ึนโดยเคลือบผวิน ้า
ซุปดว้ยน ้ ามนัหมู หรือจะเป็นน ้ าซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดูกหมูและน ้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ 
“นิโบะชิ” และเส้นบะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้ านอ้ยกวา่ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของรา
เมน เมืองอาซาฮิกาวา่แห่งน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเม็ง (ท่านละ  1,000 เยน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นใน
สวนสัตวท์ัว่ ๆ ไปถึงกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีวา่ สัตวต่์างๆ 
ควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านไดส้ัมผสั
ถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธ์ุ
ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้  จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค ่า
ตามอธัยาศัย** 

 *หมายเหตุ เน่ืองจาก สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 04 – 10 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ัน 
จึงเปลีย่นโปรแกรมน าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์หิมะ ซ่ึง พิพิธภณัฑน้ี์เป็นรูปแบบในสไตล ์BYZANTINE ท่ี
เมืองอะซะฮิกาวา่ บนเกาะฮอกไกโด โดยพิพิธภณัฑน้ี์ถูกออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป “หิมะ” 

ทีพ่กั   โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่าม ศาลเจ้าฮอกไกโด  - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟ         
อสุุซาน – สวนหมโีชวะชินซัง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึง
ไดรั้บค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้
ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮ
อกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอก
ไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพ้ิทกัษเ์กาะฮอก
ไกโดและคอยปกปักษรั์กษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดงันั้นคนทอ้งถ่ินจึงนิยม
ไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดังแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงดา้นออน

เซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรับไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
เกิดจากภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัก่อให้เกิดน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่าชม



 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยูต่รงกลาง จากนั้นน าทุกท่าน น่ัง
กระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟ
ลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดงันั้นจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาว
ลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารัก
ฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้ าตาลนบั 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุและหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะ 
ฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้าตาลน่ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ื อยล้าและจะท าให้

ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย 
พกัที ่  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - ดิวตี้ฟรี - มิต
ซุย เอ้าท์เลต็ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความ
สวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถม
ทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิก
ใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับนกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนัน่เอง  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ี
แตกต่างกนั จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี
ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท า
กล่องดนตรีในสไตล์ของตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านช้
อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE   

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงทีม่ิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของ

สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น COACH ARMANI, 
RALPH LAUREN, SEIGO เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก 
จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ 
และมี HOKKAIDO ROKO FARM BRIDGE ซ่ีงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมา
ขายอีกดว้ย   จากนั้น น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 
เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม



 

ใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง 
จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 น าท่านผ่านชม        
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่ง
หน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด  แต่ไดป้รับเปล่ียนสร้าง
เป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ย
ความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญั
อีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ
เช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกนั 

วนัทีห้่า อสิระ ช้อปป้ิงที ่เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าใน
การเดินทาง อาทิ 
- สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออก   ไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 

เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพกัผอ่นหยอ่นใจหรือจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีสวนแห่งน้ี 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร 

เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง
ดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้ งอยู่ท่ีชั้ น 38 
เรียกวา่ T38 (TOWER THREE EIGHT) ท่ีระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปั
โปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้ งอยู่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก 
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกรา
เมนในยา่นซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึน จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้
ส่วนใหญ่จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใช้สอยกนั
เสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลงมาทาง
ใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวติชีวาท่ีสุดของซปัโป
โร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้ง



 

ไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ี
นกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งน้ี 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกนั 

วนัทีห่ก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

**หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม** 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อน
การจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 
ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง (ต า่กว่า 12 

ปี) 

 
1 เด็ก 2ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 
(ต ่ากว่า 12 ปี) 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

 

ราคาทวัร์ไม่
รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

12 – 17 ตุลาคม 2561 45,999 43,999 42,999 8,000 30,999 
19 – 24 ตุลาคม 2561 47,999 45,999 44,999 8,000 32,999 
26 – 31 ตุลาคม 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 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 4000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มนัทีย่งัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 25 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ
พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 



 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ หลงัจากการจองภายใน 2วนั  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง



 

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือ
ยืนยันการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์

จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 


