
 

 

รหัสทัวร B2B1903180 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5 วัน 3 คืน (XJ) 
สวนสัตวอาซาฮิยามา  กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑกลองดนตรี
ศาลเจาฮอกไกโด  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[XJ620 02.10 – 10.40+1] 

23.00 
น. 

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได 

02.10 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
XJ620 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 ซัป โปโร (สนามบิน ชิ โต เซะ) – อาซาฮิคาวะ– สวนสัตวอาซาฮิ ยาม า  –  
หมูบานราเมน – อิออน มอลล 

10.40 
น. 

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (XJ620 02.10-10.40+1) 
วันที่ 2.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตวอาซาฮิยามา – หมูบานราเมน – อิ
ออน มอลล 
วันที่ 3.  กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – รานของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณทของฝากจาก
โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ –  

  พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงเป�าแกวคติาอิช ิ– รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ชอปปم�ง MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO –  

  บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 
วันที่ 4.  โมอายแหงเมืองฮอกไกโด – ศาลเจาฮอกไกโด – ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ผานชมหอ
นาฬิกาเมืองซัปโปโร –  

  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ชอปปم�ง JR TOWER – ชอปปم�งถนนทานุกิโคจ ิ
วันที่ 5.  ซัปโปโร (สนามบินชินโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55-18.00) 



 

 

หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET 

 สวนสัตวอาซาฮิยามา (ASAHIYAMA ZOO) สวนสัตวแหงน้ีไดถูกออกแบบให
กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตวนานาชนิดอาศัยอยู ซึ่งจะสงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีและและ
สอดคลองตามธรรมชาติที่เปนอยู นักทองเที่ยวจะไดรับความสุขในการเขาชม ภายใน
สวนสัตวอาซาฮิยามามีสวนตางๆ ที่นาสนใจมากมายโดยมีจุดเดนที่มีสัตวนอยนารัก
นานาชนิด ทั้งจําพวกสัตว 
เมืองหนาวและเมืองรอน เชน สัตวป�าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด อยางกวาง นกอินทรี หมา
ป�า และสัตวอ่ืนๆจากทั่วทุกมุมโลก เชน หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ และยีราฟ และสิ่งที่
พลาดไมไดก็คือ อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่
อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตว
แหงน้ีเปนแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะได ชมความ
นารักของขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลชิดอีกดวย  

 
 หมูบานราเมน (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมนมา

อยางยาวนาน นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมาในป 1996 เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัส
รสชาติแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 รานไดอยางเต็มท่ี 

 

 อิออน มอลล หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิคาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ�น อยาง คิ



 

 

ทแคท สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 
กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – รานของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณทของ
ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต –โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี- 
โรงเป�าแกวคิตาอิช ิ– รานกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้– ชอปปم�ง MITSUI OUTLET 
PARK SAPPORO – บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีก

แหงหน่ึง ตั้งอยูไมไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีจะกิจกรรมตางๆ มากมาย 
ทานจะไดสนุกสุดเหวี่ยงไมวาจะเปน สกี สโนวบอรด รองเทาหิมะ หรือเลนเสลดหิมะ มี
โรงเรียนสําหรับสอนเลนสกี และยังมีรานอาหารตางๆ ทานจะไดสัมผัสหิมะขาวโพลน
อยางมีความสุข  
โดยหิมะที่ฮอกไกโดน้ันไดชื่อวาเปนหิมะที่มีความปุยและนุมมากแตกตางจากที่อ่ืนๆ 
อิสระตามอัธยาศัย (ราคาน้ียังไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสกีตางๆ) (ลานสกีอาจหยุด
ใหบริการในวันที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือมีเหตุการณสุดวิสัยทั้งน้ีทางบริษัทขอ
อนุญาตปรับเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม) 

 
 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด

ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 
 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มี

ชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวน
ดอกไม ซึ่งม ีช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายวา  
ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรักทาน หรือวาซื้อ



 

 

เปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 

(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.7 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งในโอตารุ 

 พิพิธภัณฑกลองดนตรี เปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง 

 
 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน



 

 

แมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 
 ชอปปم� ง  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป นห างสรรพสินค ารูปแบบ 

Outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปดใหบริการเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษ ีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่น่ัง และ 
รานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

คํ่า บริการการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอั้น 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 
โมอายแหงเมืองฮอกไกโด – ศาลเจาฮอกไกโด – ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – 
ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ชอปปم�งJR TOWER 
– ชอปปم�งถนนทานุกิโคจ ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 โมอายแหงเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกวา (Makomanai takino reien) สรางขึ้น

ในป 1982 มีเน้ือที่ทั้งหมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดานในมีรูปปم�นหินโมอายขนาด
ใหญตั้งตระหงานเรียงรายอยูจํานวนมาก 

 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา
ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮ
อกไกโดอยางลึกซึ้งเริ่มตั้งแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน  
ในเขตศาลเจาท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีกระรอกป�ามาเยี่ยมทักทาย  

 ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เริ่ม
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา ที่ใชอิฐมากกวา2.5 ลาน
กอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงานมายาวนานกวา 
80 ปและไดยายไปที่ทําการหลังใหมเปนตึกใหมทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยูทางดานหลัง
ตึกเกา แตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป 
พ.ศ.2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือป พ.ศ. 2512 



 

 

 
 ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยูทามกลางกลุม

ตึกสูงสมัยใหม เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัป
โปโรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไก
โดแตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึง
ปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานาน
จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองซัปโป
โร 

 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง 
รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไมแพงมากนัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ชอปปم�ง JR TOWER แหลงที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทาน

ไดชอปปم�ง เชน ราน BIC CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล,เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิกส,ราน 100 เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุนอ่ืนๆอีกมากมาย 
นอกจากน้ันบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑราเมน เปนแหลงรวมราเมนชื่อ
ดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยูรวมกันที่น่ี ใหนักทองเท่ียวที่ชื่นชอบราเมนไดลิ้มรสชิมรา
เมนจากเมืองตางๆ ไดอยางจุใจ และชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานช
อปปم�งเกาแก ที่เปดใหบริการยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคา
ที่คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยาง



 

 

สบายใจ นอกจากน้ียังมีรานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร
สวนสินคาก็มีทั้ งเสื้อผาและรองเทาแบรนดดั งอยาง Uniqlo, New Balance, 
Adidas, Puma เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 
100 เยน รวมไปถึ งร าน  Donki ที่ มี ขายทุกอย างตั้ งแต เครื่องใช ไฟฟ� าไปถึ ง
เครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจหรือถาเดินจนหมดแรงที่น่ีก็มีรานอาหารดังๆ
หลายรานคอยใหบริการอยูดวย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง JR TOWER 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55-

18.00) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
11.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ XJ621 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
18.00 

น. 
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ :  HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คืน  
โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 01-05 ม.ค.63 41,900.- 41,900.- 40,900.- 7,900.- 29,900.- 
วันที่ 08-12 ม.ค. 

63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 10-14 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 15-19 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 17-21 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 22-26 ม.ค. 

63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 24-28 ม.ค. 

63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 29 ม.ค.-02 

ก.พ.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 31 ม.ค-04 

ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 19-23 ก.พ 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วันที่ 21-25 ก.พ 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 

วันที่ 26 ก.พ.-01 
มี.ค.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 

วันที่ 28 ก.พ.-03 
มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  



 

 

4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน



 

 

ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


