
 

 

รหัสทัวร ZET1900722 
ทัวรญี่ปุ�น โทยะ ซัปโปโร เลสโก บุปผามาลี  
5 วัน 3 คืน (TG) 
 
ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– น่ังกระเชาชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - 
สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ําแรธรรมชาติ 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว– พิพิธภัณฑกลองดนตรี – ดิวต้ีฟรี – 
ทําเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ  
ฟูราโน – โทมิตะ ฟารม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บอน้ําสีฟ�า – ซัปโปโร 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอร 

D เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 

 
วันที่สอง ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเชาชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - 

สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ําแรธรรมชาติ 
 
08.10 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองที่เปน
เมืองตากอากาศชื่อดังแหงหน่ึงของญี่ปุ�น มีชื่อเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองที่เหมาะ
สําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยางยิ่ง นําทานชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิด
จากภูเขาไฟที่ยังไมดับกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่นาชม  

 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแองภูเขาไฟที่มีเกาะใหญอยูตรงกลาง 
จากน้ันนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟที่ทําให
เกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-
50 ป ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นที่แถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุด
มีการปะทุไปเม่ือป พ.ศ. 2543  



 

 

 
 
บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา 
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) จากน้ันนําทานสู สวนหมีโชวะชินซังเพื่อชมความนารักฉลาด
แสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุ�นน้ีจะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน ชาวไอนุเช่ือกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตวเทพเจาของ
พวกเขาอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนจุดชมวิว
ทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขานอยใหญที่อยูรายรอบ 
ทะเลสาบโทยะเปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกส ึ  

 



 

 

 
 
พักที ่  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI OR NISEKO GRAND HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลวจะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑเครื่องแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – ดิวตี้ฟรี – 

ทําเนียบรัฐบาล – สวนโอโดร ิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตก
เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�น
และประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตา
รุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จ
เม่ือป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลัง
เลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคาร



 

 

อิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปนรานอาหาร รานขายของ
ที่ระลึกน่ันเอง  

 

 
 
 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง

ดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย  

 



 

 

 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่

เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปนของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบ
ใหแกเมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม 
ตองไปชมท่ีแคนนาดากันนะจะ 

 
 



 

 

 
 
เท่ียง                อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 หลังจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกับกลองดนตรีที่หลากหลายและถายรูปกับหอ

นาฬิกาไอน้ําโบราณเรียบรอยแลว เดินขามถนนมาอีกสักเล็กนอย แลวมาพักเหนื่อยกับ
รานคาเฟ�นารักๆกันดีกวา ไปประเดิมดวยรานแรกกันเลยจา 

 เดินขามถนนมาประมาณ 50 เมตร ดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความ
นารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผาน
เลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือก
แกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซ่ึงขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา 
otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะ
แตกตางกันออกไป เมื่อซื้อแกวพรอมเครื่องดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องดื่มฟรี
ไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบรอยแลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่
บริเวณชั้นสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณชั้นหนึ่งจะเปนโซนขายของที่
ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณ
รักก็ตามแตสะดวกเลยคะ  



 

 

 
 ออกจากรานคาเฟ�คิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มาถึงฮอกไกโดทั้งที

ตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหน่ังทานและสามารถสั่งกลับไดซึ่งบางวัน
อาจจะตองรอคิวกันสักนิดนึง  ส่ิงตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่
จะหิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการ
ทานคือชีสเคกนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ล้ิมรส
พรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่งกวาน้ีแลวววว 

 



 

 

 
  

เดินตอกันมาอีกนิดใหอาหารกอนหนาน้ีไดยอย ก็จะเดินมาเจอกับราน KITAKARO 
เปนรานคาเฟ�ขนมหวาน เมนูที่แนะนําน้ันก็คือ ซูวครีม ซึ่งจะคลายเอแคลบานเรา
น่ันเอง แตเรื่องรสชาติน้ันไมตองพูดถึง อรอยมากกวาแนนอน ซึ่งตัวแป�งดานนอกน้ัน
จะใหสัมผัสที่กรอบนอกนุมในตัดกับรสครีมที่หวานละมุนกลมกลอมชิ้นเดียวไมเคยพอ 
มาถึงฮอกไกโดแลวควรลองทานกันนะคะ ทานที่เมืองไหนก็ไมอรอยเทาที่ฮอกไกโด
จริงๆคะ ซึ่งแตละมืองจะมีเอลักษณโดดเดนเฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะน้ันมาแลว
ตองหามพลาดคะ 
 



 

 

  

 ไหนๆก็เดินทางมากับสายของหวานแลวก็ทานของหวานกันใหเต็มที่จุใจกันไปเลยคะ 
มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� ซึ่ง
จุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองคะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปนซอฟท
ครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซนรานอาหาร การ
ตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ นอกจากอาหาร ของ
หวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปم�เพื่อเอาใจคน
รักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 



 

 

 
 
 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึง

ทําใหเครื่องแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน  ซึ่งภายในพิพิธภัณฑน้ียังมี
บริการสินคาหลากหลายชนิด ใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก ของที่ระลึกกันอีกดวย 
ไมวาจะเปนแกวน้ําลายพิเศษ แจกันดอกได กระถางดอกไม ของตกแตงบาน พวง
กุญแจ และอ่ืนๆอีกมากมายซึ่งทํามาจากแกวทั้งสิ้น 

 ออกมาจากพิพิธภัณฑเครื่องแกว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยังไมหมดนะจะ เดิน
ออกมาเล็กนอยก็จะมองเห็นรานไอศกรีมที่ชื่อวา VENETIAN CAFETERIA รานน้ีมี
เมนูยอดฮิตน่ันก็คือ ไอศกรีมสายรุง 7 สีน่ันเอง เปนซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 
ชั้น ชั้นละ 1 สี อันไดแก องุน สตอเบอรรี่ ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวน
เดอร ดวยรสชาติที่เขมขนของไอศกรีมบวกกับโคนคุกกี้แสนอรอย ผานมาทั้งทีหาม
พลาดนะจะ  

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซ่ึงมีสินคาให
เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนด
ดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได 
นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน อิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย    
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 
2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํา
มาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปพ.ศ. 2512  

 

 
 
นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวนโอ
โดริเปนที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.1871 (ปเมจิที่ 
4) มีการสรางแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเปนฝم�งเหนือใตซึ่งตอมาไดชื่อ
วาถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่พักผอนหยอนใจแบบ
สบายๆ ในยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกดวย  สามารถ
ที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดู
รอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟส



 

 

ซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามา
เปนเทศกาลระดับโลก 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิ
สดๆ และซูชิหนาตางๆ 

ที่พัก   โ ร ง แ ร ม  TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO 
SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ ฟูราโน – โทมิตะ ฟารม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บอน้ําสีฟ�า – ซัปโปโร 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน เมืองที่อยูในแองกระทะ หอมลอมดวยเทือกเขา
ไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําใหเมืองฟูราโนมีอากาศเย็นและแหงประกอบกับดิน
แถบน้ันเปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ดอกไม นําทานสู โทมิตะ ฟารม ฟารมของนักบุกเบิกรุนแรกๆ ของฮอกไกโด ทานจะ
ไดพบกับดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮา
มานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอรและดอกป�อปปم�  ในเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลวเปนดอกคอสมอส ซึ่งแตละเดือนจะมีชนิดดอกไม
ตางกันไป***ชวงเวลาดอกลาเวนเดอรบานเต็มที่ (ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-
เดือน สิงหาคม)  อิสระใหทานชื่นชมความงามของทุงดอกไมที่ไกลสุดลูกหูลูกตา จน
ขนานนามกันวาเนินเขาสายรุง  

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเปนเนินสวนดอกไม 4 ฤดู ที่มีโรลคุง
และ โรลจัง หุนฟางขนาดใหญ สัญลักษณของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับ
นักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพันธุชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร และทุงดอกไมหลากสี 
ที่ไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุด นอกจากน้ียังมีกิจกรรม



 

 

หลากหลายไวบริการแดทุกทาน เชน ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเลี้ยง 
Alpaca เปนตน *หมายเหตุ ราคาทัวรนี้ไมรวมคากิจกรรมในสวนดอกไม*   
 

 
 
เท่ียง  บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานชม บอน้ําสีฟ�า หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟ�าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิด
จากการสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi 
เม่ือป ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขา
ไฟทําใหมีสีฟ�าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวน้ํา ทําใหมี
ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบอน้ําแหงน้ีจะมีความสวยงามแตกตางไป
ตามแตละฤดูกาลอีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพ่ือเขาสูที่พัก 



 

 

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   โ ร ง แ ร ม  TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO 
SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.30 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG671   

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

****************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอน

ทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญหอง

ละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(ตํ่ากวา 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 
(ต่ํากวา 12 

ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวรไม
รวมต๋ัว 

01 – 05 สิงหาคม 
2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

07 – 11 สิงหาคม 
2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

16 – 20 สิงหาคม 
2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

21 – 25 สิงหาคม 
2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3,500 เยน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


