
 

 

รหัสทัวร GST1901990 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โนโบเร็ทสึ  โจซังเค ซัปโปโร 
5 วัน 3 คืน (TG) 
โนโบริเบทสึ   หุบเขานรก จิโกกุดานิ   สวนหมีโชวะ   กระเชาอุซุซัง 
ทะเลสาบโทยะ   โจซังเค   เขื่อนโฮเฮเคียว   สะพานแขวนฟุตามิ 
คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว   หอนาฬิกาซัปโปโร 
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี   อิออน   ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด 
สวนโอโดริทานปู 3 ชนิด   DUTY FREE   โรงงานช็อกโกแลต   มิตซุย เอาทเล็ต 

 



 

 

บินดวยสายการบินไทย  (TG) : ข้ึนเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG 670 BKK(กรุงเทพ) - CTS(ชิโตเสะ) 23.45 – 08.30 
TG 671 CTS(ชิโตเสะ)- BKK(กรุงเทพ) 10.30 – 15.30 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                         
(-/-/-) 

 
20.30  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาที่ 3 

สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

23.45  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสาย
การบินไทย เที่ยวบินที่ TG670    ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง ** 

 
 



 

 

 วันที่ 2 
สนามบินชิโตเสะ   – โนโบริเบทสึ   – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเชา
อุซุซัง – ทะเลสาบโทยะ                                                                                                                
(-/L/D) 

 
06.20  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชิโตเสะ  (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ (NOBORIBETSU) เปนเมืองในก่ิงจังหวัดอิบุริ ใน
จังหวัดฮอกไกโด ของ 

     ประเทศญ่ีปุ�น จัดต้ังในฐานะตําบล เม่ือ ค.ศ. 1961 ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของนคร
ซัปโปโร นอกจากเมืองยังกินพื้นที่ของอุทยานแหงชาติชิโกะสึ - โทยะ บางสวนดวย เน่ือง
ดวยตัวเมืองเปนเมืองที่ต้ังอยูบนปากแมน้ําดังน้ันจึงมีพื้นท่ีคอนขางแคบ ซึ่งหางจาก
ชายฝم�งราว 6 กิโลเมตร ยังเปนที่ ต้ังของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น ที่ผูคนสามารถ
เพลิดเพลินกับน้ําพุรอนจํานวนมาก โดยที่น่ีเปนหน่ึงในรีสอรทที่มีช่ือเสียมากในประเทศ
ญ่ีปุ�น และถือเปน "เมืองน้ําพุรอน" ที่ใหญท่ีสุดในในฮอกไกโด ซึ่งสถานที่แหงน้ี ยังเปน
ที่ต้ังของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ นอกจากน้ี โนโบริเบ็ตสึ ยังเปนที่ต้ังของอุทยานหมีสี
น้ําตาล ซึ่งเปนหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน้ําตาล ที่ถือเปนสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเมืองน้ีอีกดวย   

     นําทานเดินทางสู หุบเขานรก จิโกกุดานิ (JIKOKUDANI) มีความหมายวาหุบเขาผา
นรก หุบเขาผานรก แหงน้ีเกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลน
เดือด อันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูช่ัวกัลป� อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิด
จากความรอนใตดิน บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสหลืองเปนจํานวนมาก
สวยงามแปลกตาแบบที่ไมเคยพบเห็นที่ไหนมากอน  



 

 

 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (USUZAN) เปนภูเขาไฟที่ทําให

เกิดทะเลสาปโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 
ป ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นที่แถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุดมีการ
ปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาว
ลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณียกเลิก ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)     



 

 

 
 จากน้ันนําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง (SHOWA SHINZAN BEAR PARK) เพื่อชม

ความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ใน
ญ่ีปุ�นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน ชาวไอนุเช่ือกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตว
เทพเจาของพวกเขาอีกดวย อิสระใหทานชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโก
ดาเตะยามค่ําคืน ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ�น ซึ่งอยู
บริเวณเดียวกัน เม่ือทานยืนอยูบนจุดชมวิวทานสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะ
ทั้งหมด ทะเลสาบกลางน้ําที่โอบลอมดวยภูเขา  

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม 
มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากการ
ระเบิดตัวของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปมาแลว ซึ่งทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดคร้ังน้ันไดแก 
ทะเลสาบชิค็อทสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเล
สาบฮังเง็ตสึ (LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นน้ัน 
ทะเลสาบโทยะ ถือวาเปนทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกวาแหงอ่ืนดวยมีภูเขาไฟ
อยูกลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหลงอาบน้ําแรช้ันดีใหไดแชกันอีกดวย 
และทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่ น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน 
อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม 
ไดเวลาอันสมควรพาทุกทาน สูโรงแรมที่นิเซโกะ 

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก       TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE หรือเทียบเทา 

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโจซังเค เปนเมืองที่มีแหลงออนเซ็นขึ้นช่ือที่สุดในฮอกไกโด เพราะ
ไมไกลจากซัปโปโร มีที่พักสวยงามทามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี 
ผูคนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอยางคับค่ัง 
นําทานสู เข่ือนโฮเฮเคียว สัมผัสความย่ิงใหญของเขื่อนคอนกรีตโคงมีความสูงถึง 
102.5 เมตร สรางเสร็จสมบูรณในปค.ศ.1972 โดยมีจุดประสงคเพื่อบริหารจัดการน้า

วันที่ 3 
โจซังเค – เข่ือนโฮเฮเคียว  –สะพานแขวนฟุตามิ – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี – พิพิธภัณฑเครื่องแกว - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – อิออน – ซับโปโร                      
(B/L/-)                                                     



 

 

ของแมน้ําโฮเฮและผลิตกระแสไฟฟ�า เข่ือนน้ีถือเปนสถานที่ทองเที่ยวข้ึนช่ือแหงหน่ึงของ
เมือง อีกทั้งยังเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงที่ข้ึนช่ืออยางมากอีกดวย 

 
จากน้ันนําทาน ชมใบไมเปล่ียนสีที่สะพานแขวนฟูตามิซ่ึงเปนสะพานสีแดงสด ถูก
สรางเปนทางขามแมน้ําโทโยฮิระ ซึ่งลอมรอบดวยธรรมชาติอยางแทจริง ในชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนสีที่น่ีถือวา ติด 1 ใน 5 สถานที่ยอดฮิตที่สุดในการดูใบไมเปลี่ยนของเกาะฮอกไก
โด (การเปลี่ยนสีของใบไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 
 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมือง

ต้ังอยูบนที่ลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตา
รุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติก คลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปน
เสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการ
สรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 



 

 

 
 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง

ดนตรีในรูปแบบตางๆ     สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย  
นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เคร่ืองแกวที่ออกมาม ี   รูปแบบและสีที่แตกตางกัน 
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน
แมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 
นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ อิออน มอลล (AEON MALL) เปน
หางสรรพสินคาที่นิยมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล
ญ่ีปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา  150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสด
ใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 
YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร
มารเกต ขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว



 

 

ชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีให เลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท ราน
กาแฟ และศูนยอาหาร    

ค่ํา       เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
       จากน้ันนําทานกลับสูโรงแรมที่พัก 
พักที่          MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริทานปู 3 ชนิด – 
DUTY FREE –  โรงงานช็อกโกแลต  – มิตซุย เอาทเล็ต  - สนามบิน                                 
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF 
HOKKAIDO) เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช
อิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใช
งาน มายาวนานกวา 80 ปแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหม
หลังจากถูกไฟไหมเม่ือป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่
หลงเหลืออยูไมก่ีแหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
เมื่อปพ.ศ. 2512  

  



 

 

นําทานเดินทางสู  หอนาฬิกาซัปโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เปนหอ
นาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สราง
ต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยน
สรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถ
บอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคู กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีปุ�น 
 จากน้ันนําทานพักผอนหยอนใจกันตอที่ สวนสาธารณะโอโดริ(ODORI PARK) ต้ังอยู
ใจกลางเมืองซัปโปโร แบบวาถามาถึงบริเวณกลางเมืองแลวเห็นแนๆเพราะมันโดดเดน
มากๆเลยละคะ ซึ่งแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง คือทางทิศเหนือและทิศใต มีที่จอดรถกวาง
ประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองน้ีทีเดียวนะคะ สวนแหงน้ีในชวงฤดู
รอนน่ีก็จะเปนเสมือนแหลงโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีและดอกไม
หลากหลายสายพันธุ ย่ิงในชวงฤดูหนาวน่ีเรียกวาสําคัญมากๆ เพราะจะเปนสถานที่หลัก
ในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรน่ันเอง 

 
 



 

 

เท่ียง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ และ อาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหนาตางๆ  

 
               
  นําทานเดินทางสู รานคา DUTY FREE ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 

อาทิเชน เคร่ืองสําอางค  โฟมลางหนา วิตามินตางๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 
                นําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแลต (CHOCOLATE FACTORY) ที่หมูบานอิชิ

ยะซึ่งเปนแหลงผลิตช็อกโกแลตที่ มี ช่ือเสียงที่ สุดของญ่ีปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อ
ช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมได เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก (SHIROI 
KOIBITO) ซึ่งเปนช็อกโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่
ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ี
ทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความ
เปนมาของโรงงานอีกดวย 



 

 

  
             
 นําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยแหลง

รวมพลของสินคา      แบรนดเนมช่ือดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบ
รนด  อาทิเชน COACH ARMANI, RALPH LAUREN, SEIGO เพียบพรอมดวย
สินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคา
ทั่วไป ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร HUMAX CINEMA เปดใหบริการ 

ค่ํา               เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย                          
       ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับที่พัก                                                                        

พักที่           MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเทา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.00        ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG671   ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง ** 

15.30       เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ – สุวรรณภูมิ                                                                            
(B/-/-) 



 

 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือนทางตุลาคม 2562 
16 – 20 ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,500 20,900 
20 – 24 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 
21 – 25 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 
24 – 28 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 
27 – 31 ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,500 20,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 



 

 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี น้ํามันทุกแห ง กรณี ตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ�น อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานัก
ไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง



 

 

ทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


