
 

 

รหัสทัวร DKC1903001 
ทัวรญี่ปุ�น WINTER HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน [TG] 
 

เมืองโนโบริเบทสึ  หมูบานนินจาดาเตะ จดิาอิมูระ บอโคลนเดือดจิโกกุดาน ิ

ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟารมหมีสีน้ําตาล 

เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี นาฬิกาไอน้ํา 

เมอืงซัปโปโร สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา โรงงานช็อกโกแลต 

ชอปปم�งเต็มอ่ิมยานดัง ถนนทานุกิโคจ ิยานซึซึกิโนะ มิตซุยเอาทเล็ท  JR TOWER 

โนโบริเบทสึ 1 คืน / โอตารุ 1 คืน และซัปโปโร 2 คืน 

เปดประสบการณการแชออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ�น 

พิเศษ!!!  อ่ิมอรอยกับเมนูบุฟเฟตปم�งยาง YAKINIKU + ขาปูยักษ 3 ชนิด แบบฉบบัของญีปุ่�น 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
20.30  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชั้น 4 

เคานเตอร C 

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบรษิัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

23.45  ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ�น                               

โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG670 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 
 

วันท่ี 2 สนามบินชิโตเสะ - หมูบานนินจาดาเตะจิดาอิมูระ - บอโคลนเดือด จิโกกดุานิ  
08.20  เดินทางถึง สนามบินชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ

ญี่ปุ�น                                                  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญีปุ่�น พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

ฮอกไกโด เปนเกาะใหญอันดับสองของญี่ปุ�นรองจากเกาะฮอนชู ต้ังอยูตําแหนงเหนือ
สุดของประเทศ เดิมเกาะฮอกไกโดเปนท่ีอาศัยของชนพื้นเมืองด้ังเดิม คือ ชาวไอ
นุ ซึ่งมวีัฒนธรรมคลายกับอินเดียนแดงของอเมริกา คําวา ซัปโปโร ในภาษาไอนุ 
แปลวา เมืองท่ีมีแมน้ําไหลผาน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไปดวยทุงหญา 
ทุงนา ป�า ภูเขา ทะเลสาบ แมน้ํา และ ปลองภเูขาไฟ จึงเปนดินแดนท่ีมีทัศนียภาพ
งดงามเหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและสามารถทองเท่ียวไดตลอดทั้งป 
จากน้ันนําทานเดินทางถึง หมูบานนินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ หมูบานแหงน้ีเปนที่
รวบรวมเหลาซามุไรผูกลาสรางขึ้นเพ่ือจําลองบรรยากาศของบานเรือนสมัยเอโดะ



 

 

ของญี่ปุ�น  นักทองเท่ียวสามารถเขาไปรับชมการแสดงละครสมยัเกา การแสดง
นินจา  สนุกสนานบานจําลองของนินจา พรอมเก็บภาพความประทับใจกับเหลาซามุ
ไร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู SEAFOOD HOTPOT 

จากน้ันนําทานชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกดุานิ” หรือ “หบุเขานรก” บอ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นอุดมไปดวยแรกํามะถนั ซึ่งเกิดจากความรอน
ใตพิภพเผาผลาญกํามะถันแลวพวยพุงขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเปนแอง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (2) เมนูบุฟเฟต 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดบั
เทียบเทา 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การ
อาบน้ําแรในแบบของญี่ปุ�น 

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได 
เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดี
ขึ้นชวยขับส่ิงอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด 
 

วันท่ี 3 ขึ้นกระเชาไฟฟ�าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟารมหมีสน้ํีาตาล – โรงกลั่นวิสกีนิ้กกะ -  เมืองโอ
ตารุ  

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (3)                                    

จากน้ันนําทานข้ึน “กระเชาไฟฟ�า” สู “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีท่ี
อากาศเอ้ืออํานวย) ท่ีไดช่ือวาเปนภูเขาไฟท่ีระเบิดบอยท่ีสุดในญี่ปุ�นในชวง 100 ปที่
ผานมา และเปนจุดศูนยกลางที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยา และพบวาภูเขาไฟลูกน้ี จะมี
การปะทุข้ึนมาเปนระยะทุก 20-50 ป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นท่ี
แถบน้ีอยูอยางตอเน่ือง จนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญในป พ.ศ. 2486 ทําให
เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซงั”  (Mt. Showa shinzan) ปจจบัุนภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโต



 

 

แลวแตยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความ
รอนสูงมาก เปนยอดเขาท่ีหิมะไมอาจปกคลุมไดในฤดูหนาว  อิสระใหทานไดชื่นชม
กับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศนในอีกรูปแบบหน่ึง  จากน้ันนําทานชม 
“ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล” หมีสีน้ําตาล มีถิ่นกําเนิดอยูแถวไซบีเรีย และท่ีเกาะฮ
อกไกโดเทาน้ัน ปจจบัุนน้ีไดกลายเปน สัตวใกลสูญพันธ และหาดูไดยากเต็ม
ที  อิสระใหทานไดใหอาหารและเพลิดเพลินกับความนารักของเหลาหมีสีน้ําตาลท่ี
อยูรวมกันเปนฝูง และเลือกซื้อของ ท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู SALMON TEPPAN YAKI 
SET 

จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงกล่ันวิสกี้นิกกะ(Nikka Whisky Distillery) ผลิตวิสกี้
ช้ันนําของประเทศญีปุ่�น ตั้งอยูท่ีเมืองโยอิจิ(Yoichi) ใกลกับเมืองโอตารุ สรางขึ้นใน
ป 1934 บริเวณน้ีมีแหลงน้ําท่ีใสสะอาด อากาศถายเท และมีถานหินอุดมสมบูรณ 
ซึ่งเหมาะแกการกลั่นวสิกี้ชั้นดี และไดการยอมรับในการจดัอันดับวสิกี้มอลตท่ีดี 
ไดรับรางวัลมากมาย บริษัทวิสกี้แหงน้ีกอต้ังขึ้นโดย Taketsuru Masataka 
ผูเช่ียวชาญท่ีศึกษาเทคนิคการกลั่นวิสกี้เปนระยะเวลาหลายปในสก็อตแลนด และนํา
ความรูมาผลิตวิสกี้ในประเทศญี่ปุ�น โรงกลั่นโยอิจิเปดใหประชาชนไดเขาชม
กระบวนการผลิตวิสกี้ต้ังแตตนจนจบ เรียนรูเกยีวกับขั้นตอนท่ีแตกตางกันออกไป 
ในชวงทายจะไดเขาชมพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงขอมูลประวัติความเปนมาของบริษัท 
และเจาของผูกอต้ัง นอกจากน้ียังมีรานอาหาร และรานขายของที่ระลึกมากมายให
ทานไดซื้อเพ่ือเปนของท่ีระลึก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (5) เมนูบุฟเฟต 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GRAND PARK OTARU หรือระดับเทียบเทา 
 

วันท่ี 4 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา- เมืองซัปโปโร 
โรงงานช็อกโกแล็ต - ชอปปم�งยานทานุกิโคจ ิ - ยานซึซึกิโนะ 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (6)              

นําทานแวะชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอตารุ 
ซึ่งในสมัยกอนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟم�องฟู 



 

 

คลองแหงน้ีไดถูกใชเปนเสนทางในการขนสงสินคา จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตารุ
ออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอมถายรูปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน  จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
อาคารเกาแกสองช้ัน ท่ีภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง แตโครงสรางภายในทําดวย
ไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นในป 1910 ปจจบัุนนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่
เกาแกและควรแกการอนุรักษใหเปนสมบติัของชาติ  ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง 
MUSIC BOX และเลือกซื้อเปนของฝากอิสระตามอัธยาศัย นําทานเท่ียว ชมเคร่ือง
แกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวที่มีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสัน
ดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกว
หลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมอืงน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกว
ตางๆ  นําทานชม นาฬิกาไอน้ําเรือนแรกของญี่ปุ�น สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 
เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา  ใหไดช่ืนชมและเก็บภาพความประทบัใจ
ไวไวเปนที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปปم�งที ่อิออน มอลล ศูนยรวมสินคาช้ัน
นําตางๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอง, กระเป�า, รองเทา, เส้ือผา เปนตน ใหทาน
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมาย เลือกซื้อของฝากอยางจใุจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE FISH SET             

หลังจากน้ัน เดินทางสู ซัปโปโร (SAPPORO) นําทานเดินทางสู  โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)  แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของประเทศ
ญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานสรางขึ้นในสไตลแบบยุโรป ท่ีแวดลอมไปดวยสวน
ดอกไม  ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ SHIROI KOIBITO มีความหมาย
วา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ใหทานไดอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเปนของฝาก 

นําทานเดินทางสู  ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมี
พ้ืนท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางราน
ขายกิโมโน เครื่องดนตรี วดีิโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยัง
เปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย 
รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิ
ขนาดใหญอีกดวย  จากน้ันนําทานชอปปم�ง “ยานซึซึกิโนะ” ท่ีมรีานคามากกวา 



 

 

4,500 รานใหทานไดเลือกจับจายซ้ือของมากมาย เชน ราน BIG CAMERA 
จําหนายกลองดิจิตอล เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส ราน 100 เยน ราน 
UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุนราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองสําอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) เมนู PORK SHABU SHABU 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

  
 

วันท่ี 5 อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ - JR TOWER – มิต
ซุยเอาทเล็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (9) 

จากน้ันนําทานชม อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา สรางขึ้นในป ค.ศ. 1888 
สถาปตยกรรมของอาคารน้ีถือเปนสัญลักษณแหงเมือง ซัปโปโร ทําใหนักทองเท่ียว
ทองถิ่นและตางชาติรูจกักันอยางแพรหลายสไตลการสรางของโดมแปด
เหลี่ยม   นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูท่ีออกแบบ
อาคารน้ีเปนสถาปนิกทองถิ่น และสรางอาคารน้ีโดยใชวัสดุภายในประเทศ อาคารน้ี
เคยเปนอาคารที่ใหญและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น และเปนสัญลักษณของรัฐบาลเมจิ 
แตตอมาถูกไฟไหมทําใหตองสรางขึ้นมาใหม ในป ค.ศ. 1911  ปจจบัุนถูกอนุรักษไว
ใหเปนสมบัติที่มคีวามสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงตอนรับ
บุคคลท่ีสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ�น   นําทานสู สวนโอโดริ เปนถนนซึ้งมี
ความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตนไมทําใหสถานท่ีแหง
น้ีเปนที่นิยมของคนเมอืงในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ ปลายสุดของถนนเปนท่ีตั้ง
ของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีรองไมดอก น้ําพุ และ
ประติมากรรมเปนช้ินๆ ต้ังประดับอยู แลวนําทานชมสัญลักษณของเมือง คือ  หอ
นาฬิกาโบราณ เมืองซปัโปโร ซึง่สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1878 ปจจบัุน ถือวาเปน



 

 

สัญลักษณคูเมือง นอกจากน้ียังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมคีาของชาวญี่ปุ�น 
ซึ่งยังคงบอกเวลาอยางเท่ียงตรงมานานนับ 100 ป ท้ังยงัไดรับการอนุรักษไวเปน
สมบัติลํ้าคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญีปุ่�นอีกดวย  นําทานชอปปم�ง JR TOWER 
ตึกท่ีสูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกบัสถานีเจอารซัปโปโร แหลงท่ีต้ังของ
หางสรรพสินคาช่ือดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปم�ง ไดจุใจ เชน ราน BIG 
CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน 100 เยน
,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเคร่ืองสําอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, 
MARJORICA เปนตน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนู CHICKEN TERITAKI SET 

หลังจากรับประมานอาหารแลวน้ันนําทานเดินทาง สู  มติซุยเอาทเล็ต 
“MITSUI  OUTLET” เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก 
และแบรนดญี่ปุ�น อาทิ MK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซื้อกระเป�าไฮโซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั
และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และ
สินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซึ่งภายในยังมรีานอาหาร รานกาแฟ 
สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 

SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญีปุ่�น พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปู
ขน 

ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดท่ีไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญีปุ่�น 

วาเปนปูน้ําเย็นท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบไมอ้ัน            

พิเศษ!!! ++ บริการเครือ่งด่ืม เบียร ไวน สาเก แบบไมอ้ัน++ 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก   MERCURE  SAPPORO  HOTEL  หรือระดับ
เทียบเทา 



 

 

   

วันท่ี 6 สนามบินชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทาน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ 
10.00  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เท่ียวบินที่ TG671 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
15.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

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

06 - 11 Dec 2019  45,999 44,999 43,999 6,900 9,900 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัส
นําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ  

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทวัร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ 1–3 วนั พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญีปุ่�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่ง
ทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมใน
หองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทาน้ัน และบางโรงแรมหองพัก
แบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทานเดียว/หอง 

*** เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 6,900 บาท *** 

*** กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ 

ใหทราบกอนทําการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทัวรรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางท่ีระบุใน
รายการ (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรบั–สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 

7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 



 

 

8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทได
ทําไว) 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน หรือ 1,300 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจาํตัวคนตางดาว 3)ใบสาํคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวซีาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

  

 



 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบรูณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายเุหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลับ) 

4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มฉิะน้ันทาง บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 



 

 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   

9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว  

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยเร่ิมบังคับใชในวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการพํานัก
ระยะส้ันในประเทศญีปุ่�น ไดประกาศเร่ิมบังคบัใชในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุ�นเกิน 15 วัน หรือไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ)  

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมคุีณสมบติัการเขาประเทศญี่ปุ�น มดัีงตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 



 

 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบรษิัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบรษิัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

 


