
 

 

รหัสทัวร B2B1901742 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO WINTER มันส หนาว มาก 5 วัน 3 คืน [XJ] 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซปัโปโร คลองโอตารุ  

พิพิธภัณฑกลองดนตรี ฮัลโหล คิตตี ้มติชุยเอาทเล็ตส ศาลเจาฮอกไกโด  

ทําเนียบรัฐบาลเกาออกไกโด ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชโิตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 
น. 

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประต ู4 เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญีปุ่�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 

23.55 
น. 

ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ620 
(บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -โนโบริเบทสึ -หบุเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ซัป
โปโร – ชอปปم�ง ทานุกโิคจ ิ

08.40 
น. 

เดินทางถึง  สนามบินชโิตเซะ  ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหาก
ฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มชีื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิ
โกกดุานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 
Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะที่น่ีมีทั้งบอ
โคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มคีวันรอนๆ พวยพุง
ขึ้นมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบน
เกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถอืตะบองคอย
ตอนรับเปนยกัษที่คอยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพื้นท่ีของที่น่ีไมวาจะเปน
รานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆที่มีสัญลักษณรูปยกัษใหเห็นโดดเดนเปน
เอกลักษณ 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชมดานลางภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรียบรุุษไปรษณียผูคนพบ

ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภเูขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในป1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแลของ
รัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทกึภาพเปนที่ระลึก 

 ชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานชอปปم�งเกาแก ที่เปดใหบริการยาวนาน
กวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลงัคาท่ีคลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝนตก แดด
ออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากน้ียังมรีานคามาก
ถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ1กโิลเมตรสวนสินคาก็มีทั้งเส้ือผาและรองเทา
แบรนดดงัอยาง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เปนตน และที่จะพลาด
ไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน Donkiที่มีขายทุก
อยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจหรือถาเดินจน
หมดแรงที่น่ีกม็ีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจ ิ
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – รานของฝากที่ระลึก  – เลือกซื้อผลิตภัณทของฝาก
จากโรงงานช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี–โรงเป�า
แกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – มิตชุยเอาทเล็ตส – บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ลานสกีโคคุไซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่ง 

ตั้งอยูไมไกลจากเมืองซปัโปโร ภายในลานสกมีีจะกิจกรรมตางๆ มากมาย ทานจะได
สนุกสุดเหวี่ยงไมวาจะเปน สก ีสโนวบอรด รองเทาหิมะ หรือเลนเสลดหิมะ มีโรงเรียน
สําหรับสอนเลนสกี และยังมีรานอาหารตางๆ ทานจะไดสัมผัสหิมะขาวโพลน อยางมี
ความสุข โดยหิมะที่ฮอกไกโดน้ันไดชื่อวาเปนหิมะที่มีความปุยและนุมมากแตกตางจาก
ที่อ่ืนๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาน้ียังไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสกตีางๆ) 
(ลานสกีอาจหยุดใหบริการในวันที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือมีเหตุการณสุดวิสัย
ทั้งน้ีทางบริษัทขออนุญาตปรบัเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม) 



 

 

 รานจําหนายของฝากของทีร่ะลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโก
แลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรัก
ทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไมตดิมือกลับบานได 

 เดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงนี้สรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ี

จะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรโีอตารุเปนหน่ึงในรานคาท่ีใหญที่สุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรใีนญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่
สําคัญทางประวตัิศาสตรของเมือง โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกว
มายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบัน



 

 

น้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิ
ชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุด โดยกอต้ังขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�า
แกวที่มีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกว
และลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง 
คิตตี ้ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 แหลงชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 
Outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ตัง้อยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชโิตเซ เปดใหบรกิารเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่น่ัง และรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจาก
ฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร **พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไม
อ้ัน** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ศาลเจาฮอกไกโด – ทาํเนียบรัฐบาลเกาออกไกโด – ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - 

ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – อิออน มอลล ซัปโปโร – ชอปปم�ง JR TOWER 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาท่ีมีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยางลึกซึ้งเริ่มตั้งแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารัง
ควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดม
สมบูรณ มีกระรอกป�ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราครํ่าไปดวยนักทองเที่ยวที่มา
ชมดอกซากุระและดอกบวยซึ่งจะบานสะพรั่งพรอมๆ กันเมื่อฤดูใบไมผลิมาเยือน 
 

 ชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เร่ิม
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา ที่ใชอิฐมากกวา2.5 ลาน
กอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงานมายาวนานกวา 
80 ปและไดยายไปที่ทําการหลังใหมเปนตกึใหมทันสมัยสูง 10 ชั้นตัง้อยูทางดานหลัง
ตึกเกา แตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป 



 

 

พ.ศ.2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรบั
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวฒันธรรมสําคัญของชาติเมื่อป พ.ศ. 2512 

 ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุทามกลางกลุมตกึสูง
สมัยใหม เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีก
แหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต
ไดปรบัเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึง
ปจจุบันก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกบัเมืองซัปโปโรมานาน
จึงไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองซัปโป
โร 

 ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหาร
กวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร (Sapporo’s 
Central Wholesale Market) เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ
จําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ป ูหอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก 
และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล 
ราคาก็เหมาะสมไมแพงมากนัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิออน มอลล ซัปโปโร (Aeon mall Sapporo) หางสรรพสินคาขนาดใหญของเมือง

ซัปโปโร อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม
ตามฤดูกาล และขนมขึน้ชื่อของญี่ปุ�น อยาง คทิแคท สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 

 JR TOWER แหลงที่ต้ังของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปم�ง 
เชน ราน BIC CAMERA จําหนายกลองดิจติอล, เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟช่ันวัยรุนอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พพิิธภัณฑราเมน เปนแหลงรวมราเมนช่ือ
ดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยูรวมกันที่น่ี ใหนักทองเท่ียวที่ช่ืนชอบราเมนไดลิ้มรสชิมรา
เมนจากเมืองตางๆ ไดอยางจุใจ 

 อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XJ621/09.55 – 15.10) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทาํการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 



 

 

09.55 
น. 

นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ621 
บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเครื่อง 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 29 พ.ย.-03 
ธ.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 07-11 ธ.ค. 
62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 28,900.- 
วันที่ 11-15 ธ.ค. 
62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 28,900.- 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 
62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 28,900.- 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 
62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วันที่ 26-30 ธ.ค. 
62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วันที่ 31 ธ.ค.-04 
ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 7,900.- 37,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน  
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็ควากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

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

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวนัเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  

 



 

 

4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บรษิัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กโิล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัตเิหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


