
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 670  

 

 

 
 

 



วนัที่สอง ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑเ์ครื่องแกว้-

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร-ีน ้าตกกิงกะและน ้าตกรวิเซ– แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ

 

08.30 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ 

ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง

หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บัค าแนะน าและพฒันา

จากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการ

วางผังเมืองของอเมริกา น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่ง

ผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาด

ไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของ

ท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไม้

สวยงาม สไตลยุ์โรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงั

จะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงานอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของ

บา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตก

เน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจากการท า

การคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  

อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลอง

โอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จ

เม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึง

ถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรบันักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึง

เป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  และได้

ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง น าท่านชม

พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ 

จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั  น าท่าน

ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชม



กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงั

สามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้

คนรักไดอี้กดว้ย น าท่านชมความงามของ น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับ

ความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตกท่ีจดัไดว้า่เป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในรอ้ยของ

ญ่ีปุ่น น ้าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสอง

แหง่น้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็ง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  SOUNKYO HOTEL TAISETSU หรอื SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

  หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้

และจะท าใหผ้ิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

วนัที่สาม สวนทิวลิป – ทุ่งพิงคม์อส (ชิบะซากุระ) – อิออน 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ชมความงามของ

ดอกทิวลิปมากสีสนั กว่า 120 เฉดสี ไม่ต า่กว่า 

1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ลิ ของทุกปี ณ 

บริเวณจุดก่ึงกลางของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอค 

ของฮอกไกโด เรียงรายพรอ้มตอ้นรบัการมาเยือน

ของนักท่องเท่ียวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งน้ี

เกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ท่ี

จะน าดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลูก

เพ่ือเป็นสินคา้ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทิวลิ

ปออกไปทุกปี จนเป็นพ้ืนท่ีกวา้งขวางและสามารถดึงดดูสายตาผูท่ี้สญัจรไปมาบนทางหลวงได ้

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมทุ่งพิงคม์อสหรือชิบะซากุระ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมืองทาคิโนอูเอะ

ตั้งอยูใ่นเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ท่ีน่ีเร่ิมปลกูพิงคม์อสสม์าตั้งแต่ปี 1957 โดยเป็นการ

ร่วมมือของชุมชนเพ่ือสรา้งจุดขายในการท่องเท่ียวบนพ้ืนท่ี 100,000 ตารางเมตรของทุ่ง 

แหง่น้ี นอกจากจะมีดอกพิงคม์อสท่ีบานสะพรัง่เต็มทอ้งทุ่งเหมือนพรมสีชมพขูนาดใหญ่ในช่วง

เดือนพฤษภาคมไปถึงตน้เดือนมิถุนายนของทุกปีแลว้ ท่ีน่ีก็ยงัรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และน ้าตก 

จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพท่ี้ใดในญ่ีปุ่น  

 

 

 

 



น าท่านช้อปป้ิงยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน   ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัรา้น 100 เยน 

ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่สี ่ ศาลเจา้ฮอกไกโด –ดิวตี้ ฟร ี– ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซปัโปโร 

ซปัโปโร- บุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองซปัโปโร น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด 

ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ี

มีชื่อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วาม

เล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้

โยฮะชิระ ผู ้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา

ชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดังน้ัน

คนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพ่ือเป็นขวญัและ

ก าลงัใจ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ี

รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 

2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า 

ตึกน้ีผ่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ี

เห็นน้ันไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 

พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ี

หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแหง่จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทาง

วฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 จากน้ัน     น าท่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็น

หอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอ

นาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 

และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น  



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล

นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 

และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม WATERMARK HOTEL SAPPORO/ APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ อิสระเตม็วนั หรอืชอ้ปป้ิงท่ี เจอาร ์ทาวเวอร ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ 

ซัปโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร  มีรา้น BIG 

CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง

อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบั

ความสงู 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคืน โดยเฉพาะยามค า่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ

จากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็น

ศนูยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น

ซซูกิูโน่ (ไม่รวมตัว๋ขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สรา้งขึ้ น

เม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรูจ้กักันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 

เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือน

ไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึ้ นชื่อเร่ือง ไข่หอยเม่น

และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นย่านท่ีคึกคักและมี

ชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั



ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแห่งน้ี นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร 

สถานบันเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ี

แหง่นี 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม WATERMARK HOTEL SAPPORO/ APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.00 น. เหริฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

 
อตัราค่าบริการ“ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

06 – 11 ตุลาคม 2561 32,999 - -        8,000  

11 – 16 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  

12 – 17 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  

13 – 18 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  

18 – 23 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  

19 – 24 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  

20 – 25 ตุลาคม 2561 39,999 - -        8,000  
 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาจอยแลนดไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 37,900 บาท 

 ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 



การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2,500 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


