
 

 

รหัสทัวร 1900091 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG) 
สวนชิกิไซโนะโอกะ   น้ําตกชิโรฮิเงะ   หุบเขาโซอุนเคียว   หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา   
ฟารมโทมิตะ   กระเชาลอยฟ�าโอตารุเทนกุยามะ   สวนโอโดริ   หอนาฬิกาโบราณ   
อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศช้ัน 4 

เคานเตอร C 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

23.45  ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ�น                               
โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - ฟุราโน - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สระน้ําสี
ฟ�า (Blue Pond) - น้ําตกชิโรฮิเงะ - เมืองโซอุนเคียว 

08.20  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญ่ีปุ�น                                                 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุ�น พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 
นําทานเดินทางสู เมืองฟุราโน เมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหงประกอบกับดินแถบน้ัน
เปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แต
ในชวงเวลาท่ีเปนหิมะ ก็จะเปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู JAPANESE SET 
จากน้ันนําทานสู เมืองบิเอะ เปนเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่ีงดงามของภูเขาและ
ทุงนาอันกวางใหญ วิธีท่ีจะเพลิดเพลินไปกับเสนหของเมืองน้ี คือ การข่ีจักรยาน หรือขับ
รถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง นําทานชม สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 
ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจัง หุนฟางขนาดใหญ สัญลักษณของสวน ชิกิไซโนะโอกะ คอย
ตอนรับนักทองเท่ียว ชมดอกไมนานาพันธุ ตามฤดูกาล อาทิ ดอกลาเวนเดอร และทุง
ดอกไมหลากสี ที่ไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามท่ีสุด นอกจากน้ียังมี



 

 

กิจกรรมหลายอยางเชน ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเล้ียง Alpaca และ
ในชวงฤดูหนาวจะเปดเปนลานสกี พรอมกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย (ไมรวม
คาใชจาย)  นําทานเดินทางสู สระน้ําสีฟ�า (Blue Pond) ต้ังอยูฝم�งซายของแมน้ําบิเอะกา
วา ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ นอกเมืองน้ําพุรอนชิโรกาเนะ(Shirogane 
Onsen) หางจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ต้ังช่ือตามสีของน้ําท่ีเกิด
จากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดข้ึนจากการก้ันเข่ือนเพื่อป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟโท
คาชิ ท่ีปะทุข้ึนเม่ือป 1988 ไหลเขาสูเมือง จากลานจอดรถใชเวลาเพียง 5-10 นาทีใน
การเดินผานป�าไปยังสระน้ํา อิสระใหทานไดถายรูปเก็บความประทับใจ หลังจากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู น้ําตกชิโรฮิเงะ เปนน้ําตกท่ีมีความสวยงาม ติด1ใน5 ของน้ําตกท่ีสวยท่ีสุด
บนเกาะฮอกไกโด น้ําตกแหงน้ี มีความสูงประมาณ 30 เมตร ซ่ึงน้ําท่ีไหลลงมาน้ันเปนน้ํา
บาดาลท่ีออกมาจากรอยแตกของหนาผาไหลลงสูแมน้ําบิเอะ ความโดดเดนของสีแมน้ําท่ี
เปนสีฟ�าอมเขียว เปนอีกไฮไลทท่ีพลาดไมได หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโซอุน
เคียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบุฟเฟต 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
น้ําแรในแบบของญ่ีปุ�น 
สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชน
บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีข้ึนชวย
ขับส่ิงอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความ
ตรึงเครียด 
 

วันที่ 3 หุบเขาโซอุนเคียว - เมืองอาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - ฟุ
ราโน - ฟารมโทมิตะ - เมืองโอตารุ 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (3)                                    
นําทานเดินทางสู  หุบเขาโซอุนเคียว เปนหุบเขาท่ีมีความสวยงามและเปนท่ีต้ังของน้ําตก
ท่ีสวยท่ีสุดและเต็มไปดวยความงามของแนวหนาผา ใหทานไดชมทิวทัศนอันสวยงาม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไก



 

 

โด อยูทางตอนกลางของเกาะไดช่ือวาหนาวเย็นท่ีสุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ�น 
จากน้ันนําทานชม หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณ
และไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคา
วาไดถือกําเนิดข้ึนในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาท้ัง 8 
รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท หมูบานราเมนท่ีรวบรวมรานดัง
ข้ันเทพไวในท่ีเดียว!! และยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงน้ี
ใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของราน
ตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba ท่ี
แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาท่ีเกาแกท่ีสุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน 
Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือม่ันในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพใครท่ีสําคัญ รา
เมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ�น เพราะดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติท่ี
หลากหลายจึงเปนท่ีถูกใจของคนญี่ปุ�นทุกเพศทุกวัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
นําทานเดินทางสู เมืองฟุราโน เพื่อนําทานชม ฟารมโทมิตะ ฟารมช่ือดังแหงเมืองนากาฟุ
ระโนะ  (Naka Furano) ต้ังอยูท่ี  Hokusei Nakafurano-cho ซึ่งอยูทางเหนือของ
เมืองฟุระโนะ ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) ถึงแมจะเปนเดือนเมษายน ภายในฟารม
โทมิตะก็ยังสามารถชมดอกไมหลายหลายชนิดได ซ่ึงอยูภายในโดมท่ีสําหรับปลูกดอกไม
ตางๆ ดานในมีรานขายของท่ีระลึก มีสินคาท่ีทําจากลาเวนเดอรทั้งหลาย รวมท้ังไอศกรีม
กล่ินลาเวนเดอร ชูวครีมลาเวอนเดอร พุดด้ิงและเจลล่ีลาเวนเดอรอีกดวย หลังจากน้ัน
ออกเดินทางสู เมืองโอตารุ ศูนยกลางการคาทางน้ําท่ีโดดเดนท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด 
ระหวางทางทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูอยางเรียบงายของญี่ปุ�น “โอตารุ” เปนเมืองท่ีทานจะไดซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวาเดินอยูในเมืองเวนิส 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  GRAND PARK OTARU หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 
เมืองโอตารุ - กระเชาลอยฟ�าโอตารุเทนกุยามะ - คลองโอตารุ - 
พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต - ถนนทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (6)              
นําทานข้ึนกระเชาชมเมืองโอตารุ กระเชาลอยฟ�าโอตารุเทนกุยามะ ทานสามารถชมวิว
เมืองและทะเลไดทั้งหมด ใชเวลาเพียง 4 นาที จากเชิงเขาไปยอดเขาเท็นกุยามะ ภูเขาท่ี
อยูทางตะวันตกของเมือง ใหทานไดชมทิวทัศนเมืองโอตารุและทะเลญ่ีปุ�นท่ีถูกจัดวาเปน 
3 ทัศนียภาพอันย่ิงใหญของเกาะฮอกไกโด หลังจากน้ันแวะชม คลองโอตารุ  ท่ีมีความ
ยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอตารุ ซ่ึงในสมัยกอนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุค
อุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟم�องฟู คลองแหงน้ีไดถูกใชเปนเสนทางในการขนสงสินคา 
จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอม
ถายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน  จากน้ันนําทานชม 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี อาคารเกาแกสองช้ัน ท่ีภายนอกถูกสรางข้ึนจากอิฐแดง แต
โครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดก
ทางสถาปตยกรรมท่ีเกาแกและควรแกการอนุรักษใหเปนสมบัติของชาติ  ใหทานไดทอง
ไปในดินแดนแหง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเปนของฝากอิสระตามอัธยาศัย ชม เคร่ือง
แกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดัง
อยูในโลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกว
หลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเคร่ืองแกว
ตางๆ  นําทานชม นาฬิกาไอน้ําเรือนแรกของญี่ปุ�น สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือน
บนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกา
ไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา  ใหไดช่ืนชมและเก็บภาพความประทับใจไวไวเปนท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE SET 
นําทานเดินทางสู ซัปโปโร (SAPPORO) จากน้ันนําทานเดินทางสู  โรงงานช็อกโกแลต 
(SHIROI  KOIBITO)  แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ�น ตัวอาคาร
ของโรงงานสรางข้ึนในสไตลแบบยุโรป ท่ีแวดลอมไปดวยสวนดอกไม  ซึ่งมีช็อคโกแลตท่ี
ข้ึนช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ SHIROI KOIBITO มีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ให
ทานไดอิสระเลือกซ้ือช็อคโกแลตเปนของฝาก  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู  ถนนทานุกิ



 

 

โคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง
ภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจาก
มีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันท่ีน่ียังมี
การตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) เมนู PORK SHABU SHABU 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือระดับ
เทียบเทา 
 

วันที่ 5 
ศาลเจาฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - อาคารที่ทําการ
รัฐบาลเกา - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - เมืองคิตาฮิโรชิมะ –  
มิตซุยเอาทเล็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (9) 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด  เดิมช่ือศาลเจาซัปโปโร เปนศาลเจาของศาสนาพุทธ
นิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางข้ึนในป 1871 ยุคเร่ิมพัฒนาเกาะ ไดอัญเชิญเทพ
มาประทับทั้งหมด 4 องค จากศาลเจามีพื้นท่ีเช่ือมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิ
เหมาะแกการชมดอกไม ใหทานไดสักการะส่ิงศักด์ิสิทธและขอพรตอเทพเจา นําทานสู 
สวนโอโดริ เปนถนนซ้ึงมีความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของ
ตนไมทําใหสถานท่ีแหงน้ีเปนท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ ปลาย
สุดของถนนเปนท่ีต้ังของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีรองไมดอก น้ําพุ 
และประติมากรรมเปนช้ินๆ ต้ังประดับอยู แลวนําทานชมสัญลักษณของเมือง คือ  หอ
นาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซ่ึงสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1878 ปจจุบัน ถือวาเปน
สัญลักษณคูเมือง นอกจากน้ียังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ปุ�น ซ่ึง
ยังคงบอกเวลาอยางเท่ียงตรงมานานนับ 100 ป ท้ังยังไดรับการอนุรักษไวเปนสมบัติล้ํา
คาทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของญ่ีปุ�นอีกดวย หลังจากน้ันนําทานชม อาคารท่ีทําการรัฐบาล
เกา สรางข้ึนในป ค.ศ. 1888 สถาปตยกรรมของอาคารน้ีถือเปนสัญลักษณแหงเมือง ซัป
โปโร ทําใหนักทองเท่ียวทองถ่ินและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตลการสรางของ
โดมแปดเหล่ียม   นํามาจากท่ีทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี



 

 

ออกแบบอาคารน้ีเปนสถาปนิกทองถ่ิน และสรางอาคารน้ีโดยใชวัสดุภายในประเทศ 
อาคารน้ีเคยเปนอาคารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น และเปนสัญลักษณของรัฐบาล
เมจิ แตตอมาถูกไฟไหมทําใหตองสรางข้ึนมาใหม ในป ค.ศ. 1911  ปจจุบันถูกอนุรักษไว
ใหเปนสมบัติท่ีมีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเล้ียงตอนรับบุคคลท่ี
สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ�น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนู JAPANESE SET 
จากน้ันนําทานสู พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร เปนพิพิธภัณฑเบียรแหงเดียวในประเทศญี่ปุ�น
และต้ังอยูในซัปโปโรการเดนพารค อาคารกออิฐแดงถูกสรางโดยโรงงาน
น้ําตาล Monbetsuในป ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผลิตน้ําตาลหัวผักกาด หลังจากส้ินสุด
สงครามชิโน-ญ่ีปุ�นในป ค.ศ. 1895 ความตองการในตลาดน้ําตาลลดลง บริษัท เบียรซัป
โปโร จึงไดซ้ือ และปรับปรุงโรงงานน้ําตาลเพื่อใชเปนโรงเบียร จากน้ันนําทานเดินทาง
สู  มิตซุยเอาทเล็ต “MITSUI  OUTLET” เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบ
รนดดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุ�น อาทิ MK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซ้ือกระเป�าไฮโซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับและ
นาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคาอ่ืนๆ
อีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทาน
ไดน่ังผอนคลายอีกดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�น พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน 
ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดท่ีไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ�น 
วาเปนปูน้ําเย็นท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบไมอ้ัน            
พิเศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืม เบียร ไวน สาเก แบบไมอ้ัน++ 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก   VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือระดับ
เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทาน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ 
10.30  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เที่ยวบินท่ี TG671 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดโดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง**** 
 
โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี :  
1)  โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 
วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
2)  สําหรับโรงแรมท่ีญ่ีปุ�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซ่ึงทาน
อาจจะตองพักเปน หองท่ีนอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมในหองพักจะไมมี
เตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทาน้ัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 2 เตียงเต็ม 
ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทานเดียว/หอง 
*** กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ ให
ทราบกอนทําการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน *** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

27 Jun - 02 Jul 2019 41,999 41,999 40,999 6,900 9,900 
17 - 22 Jul 2019 41,999 41,999 40,999 6,900 9,900 

 
ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางท่ีระบุใน
รายการ (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 
2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 
–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทํา
ไว) 
  
ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 



 

 

3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 
2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
  
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ) 
4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 
  
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน   
9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว   
 
เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะ
ส้ันในประเทศญ่ีปุ�น ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได 15 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุ�นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมี
วัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 
 
  



 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น มีดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการออก
เอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
  
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


