
 

 

รหัสทัวร ZET1901199 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน [TG] 
 

หุบเขานรกจิโกกุดานิ น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ชมวิวทะเลสาบโทยะ  
สวนสาธารณะฮิราโอกะ พิพิธภัณฑกลองดนตรี นาฬิกาไอน้ําโบราณ พิพิธภัณฑเครื่องแกว  
DUTY FREE อุทยานโมอาย ตลาดซัปโปโรโจไก ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด สวนโอโดริ 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานข้ันตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น โดยเที่ยวบินท่ี TG 670 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
วันที่สอง ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– น่ังกระเชาชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - 
สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ําแรธรรมชาติ 
08.20 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น หลังจากผานข้ันตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญ่ีปุ�นแลว นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเปน
เมืองตากอากาศช่ือดังแหงหน่ึงของญ่ีปุ�น มีช่ือเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองท่ีเหมาะ
สําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยางย่ิง นําทานชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
เกิดจากภูเขาไฟท่ียังไมดับกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติท่ีนาชม  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแองภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญอยูตรงกลาง 
จากน้ันนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน 
(Usuzan) เปนภูเขาไฟท่ีทําใหเกิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จาก
หลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ป 
ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภุมิทัศนของพ้ืนที่แถบน้ี
อยางตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543   บนยอดเขาจะเห็นปาก
ปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

จากน้ันนําทานสู สวนหมีโชวะชินซังเพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาล
นับ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญีปุ่�นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไก
โดเทาน้ัน ชาวไอนุเช่ือกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย  
จากน้ันนําทานเดินทางสู จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนจุดชมวิว
ทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขานอยใหญท่ีอยูราย
รอบ ทะเลสาบโทยะเปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ต้ังอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ   

 
พักที่  โรงแรม NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแร
แลวจะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
วันที่สาม สวนสาธารณะฮิราโอกะ - โอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
- ดิวต้ีฟรี - เต็มอ่ิมกับบุฟเฟ�ตขาปู  3 ชนิด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสาธารณะฮิราโอกะ สวนพฤกษศาสตรแหงหน่ึงใน

เมือง Sapporo ที่น่ีมีตนเมเปم�ลอยูกวา 800 ตน และข้ึนช่ือในเร่ืองของอุโมงคเม
เปم�ลความยาวประมาณ 150 เมตร และเปนพันธุที่ใบปกติมีสีแดงอยูแลวช่ือวาพันธุ 
Nomura Momichi ปกติก็แดงอยูแลว พอเปนชวงใบไมแดงจะ ทวีความแดงเขา
ไปอีก 3 เทา อิสระใหทานไดเดินชมตามอัธยาศัย 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเปนเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตล
ตะวันตกเน่ืองจากในอดีต อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลอง  
โอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล 
สรางเสร็จเม่ือป ค.ศ. 1923 เพ่ือเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังใน
เมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทนโกดัง
ตางๆ ซ่ึงเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปน
รานอาหาร รานขายของที่ระลึกน่ันเอง  

 
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชม
กลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองข้ึนมาเปนท่ีระลึก
หรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

 



 

 

 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ํา

โบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน 
ซึ่งเปนของท่ีระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง 
Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึน
ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศ
แคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมท่ีแคนนาดา
กันนะจะ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกับกลองดนตรีท่ีหลากหลายและถายรูปกับ

หอนาฬิกาไอน้ําโบราณเรียบรอยแลว เดินขามถนนมาอีกสักเล็กนอย แลวมาพัก
เหน่ือยกับรานคาเฟ�นารักๆกันดีกวา ไปประเดิมดวยรานแรกกันเลยจาเดินขาม
ถนนมาประมาณ 50 เมตร ดานขวามือก็ตอง
สะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมว
นอยคิตต้ี ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเย่ียมชม 
ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกัน
สักหนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถ
เลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซ่ึงขางหลังแกวจะมีการ
สกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก 
ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซ้ือแกวพรอมเคร่ืองด่ืมเรียบรอยแลวสามารถเติม
เคร่ืองด่ืมฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครื่องด่ืมเรียบรอยแลว เชิญเลือกท่ีน่ังตาม
อัธยาศัยท่ีบริเวณช้ันสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณช้ันหน่ึงจะเปนโซน



 

 

ขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปองเส่ียงทายหาของฝาก
ไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแตสะดวกเลยคะ  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตต้ีไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียก
กันวา มาถึงฮอกไกโดทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ 
เปนคาเฟ�ใหน่ังทานและสามารถส่ังกลับไดซ่ึงบางวัน
อาจจะตองรอคิวกันสักนิดนึง  ส่ิงตองหามก็คือ หามพลาด
ท่ีจะล้ิมรส และหามพลาดที่จะห้ิวกลับมาเปนของฝาก
บุคคลอันเปนที่รักย่ิงโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแก
การทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสล้ินที่นุมละมุน กล่ินหอมหวาน ใหรสชาติหวาน
พอดี ล้ิมรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไป
ย่ิงกวาน้ีแลวววว  

 มากันท่ีรานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 
ซ่ึงจุดเดนของรานน้ีก็คือ
ไอศกรีมน่ันเองคะ ซ่ึงมี
หลากหลายรสชาติให
เลือกชิม เปนซอฟทครีม
เน้ือนุมละมุน ภายในราน
แบงเปนสองช้ัน ซ่ึงช้ันที่
สองจะเปนโซนรานอาหาร 
การตกแตงรานก็ไมพลาดท่ีจะตกแตงไปดวยสนูปปم�ท้ังรานแนนอนคะ นอกจาก
อาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึเก่ียวกับ  สนูปปم�
เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซ้ืออยางมากมาย 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ 
จึงทําใหเคร่ืองแกวท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงภายในพิพิธภัณฑน้ียัง
มีบริการสินคาหลากหลายชนิด ใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก ของที่ระลึกกัน
อีกดวย ไมวาจะเปนแกวน้ําลายพิเศษ แจกันดอกได กระถางดอกไม ของตกแตง
บาน พวงกุญแจ และอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงทํามาจากแกวท้ังส้ิน   

 ออกมาจากพิพิธภัณฑเคร่ืองแกว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ 
ยังไมหมดนะจะ เดินออกมาเล็กนอยก็จะมองเห็นรานไอศกรีมท่ีช่ือ



 

 

วา VENETIAN CAFETERIA รานน้ีมีเมนูยอดฮิตน่ันก็คือ ไอศกรีมสายรุง 7 สี
น่ันเอง เปนซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 ช้ัน ช้ันละ 1 สี อันไดแก องุน สตอ
เบอรร่ี ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ดวยรสชาติที่เขมขนของ
ไอศกรีมบวกกับโคนคุกก้ีแสนอรอย ผานมาทั้งทีหามพลาดนะจะ   
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย ซ่ึงมี
สินคาใหเลือกซ้ือมากมาย ไมวาจะเปน เคร่ืองสําอางแบรนดดัง ท้ังของ
ตางประเทศและแบรนดดังของญ่ีปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวา
มารถหาซ้ือจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน อิสระใหทานเลือกซ้ือ
ตามอัธยาศัย   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล 
ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ 

พักที่  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่ส่ี อุทยานโมอาย - นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ -  ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอาทเล็ท 
- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด -สวนโอโดริ - ชอปปم�งทานุกิโคจิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดัง
ของโลก กอสรางต้ังแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางต้ังใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีช่ือวา Atama 
Daibutsu เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา  
 



 

 

 
 
อุทยานโมอาย มีพ้ืนที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่
บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญ่ีปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะ
ซ้ือท่ีดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญ่ีปุ�น เปนช่ือที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด   

 
 
จากน้ันนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 
ราน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญ
ท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมน
ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถ่ิน เชน 
ขาวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทองถ่ินที่ข้ึนช่ือคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ัน
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมช่ือดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึง



 

 

อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ี
จุได 650 ท่ีน่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคา
ทองถ่ินและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย   
จากน้ันนําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเม่ือป 
พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปน
อิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 
80 ปแตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเม่ือ
ป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมก่ีแหง จึง
ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปพ.ศ. 2512  

 
นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ 
สวนโอโดริเปนที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.
1871 (ปเมจิที่ 4) มีการสรางแนวกันไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเปนฝم�ง
เหนือใตซ่ึงตอมาไดช่ือวาถนนชิริเบชิและถูกเปล่ียนช่ือใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่
พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเปนท่ีจัดงานเทศกาลข้ึนช่ือของฮ
อกไกโดอีกดวย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดู
ใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการ
เดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว 
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 



 

 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาต้ังเรียงราย
อยูกวา 200 รานคา Susukin  มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, 
เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ัน
วัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอาง  

 
ค่ํา  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโต

เสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.00 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG671 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

 
อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 
(ต่ํากวา 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(ต่ํากวา 12 
ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เคร่ืองบิน 

25 – 29 ตุลาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 
20 –24 พฤศจิกายน2562 37,999 35,999 34,999 8,000 22,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอ
ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 



 

 

 
หมายเหตุ 1.ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล



 

 

ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3,500 เยน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ



 

 

อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 



 

 

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 


