
 

 

รหัสทัวร JWT1903541 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด มอนเบ็ทสึ เรือตัดน้ําแข็ง 6 วัน 4 คืน (TG) 
อะซาฮิกาวะ   หมูบานราเมง   สวนสตัวอะซาฮยิามะโซอุนเคียว (Onsen) 
น้ําตกริวเซ   กิงกะ   มอนเบ็ทสึ   ลองเรือตัดน้ําแข็ง “Garinko II” 
อะซาฮิกาวะ   อิออน มอลล   ลานสกีชิกิไซ   เมืองทาโอตารุ 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี   ศาลาวาการ   หอนาฬิกา   สวนโอโดริ   ตลาดปลาโจไก 
มิตซุยเอาทเลท   ทานูกิโคจ ิ  ซูซูกิโนะ 
 

 



 

 

    โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ) 

TG670 23.55-08.20+1 
   - 

2 ชิโทเซ-อะซาฮิกาวะ-หมูบานราเมง-สวน
สัตวอะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND       
HOTEL หรือเทียบเทา 

3 น้ําตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทส-ึลองเรือตัด
น้ําแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน 
มอลล 

   ART ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
4 ลานสกีชิกิไซ-เมืองทาโอตาร-ุพิพิธภัณฑกลอง

ดนตร-ีเมืองซัปโปโร 
   MYSTAY HOTEL 

หรือเทียบเทา 
5 ศาลาวาการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดร-ิตลาด

ปลาโจไก-มติซุยเอาทเลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ 
   MYSTAY HOTEL 

หรือเทียบเทา 
6 ซัปโปโร (ชิโทเซ)-กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

TG671 10.00-15.50 
   - 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯจะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความ
สะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG670  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
 
 
 
 

 
วันที่ 2 ชิโทเซ-อะซาฮิกาวะ-หมูบานราเมง-สวนสตัวอะซาฮิยามะ-อิออน มอลล 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที่
ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับ
กระเป�าสัมภาระ ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 

 นําทานเดินทางสู อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอก
ไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เปนเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด 
เมืองแหงนี้อุดมไปดวยแมนํ้าลําธารหลายสายและลอมรอบไปดวยภูเขา และยัง
เปนเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ปุ�น แลวนําทานเดินทางสู หมูบานราเมง เปนหมูบาน
ที่รวมรานราเมนชื่อดังของเมืองจํานวน 8 รานไวภายในหมูบานแหงน้ี ซึ่งมีประวัติ
ความเปนมาอันยาวนานตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีน และเปดหมูบานราเมนขึ้นในป 1996 เพื่อเผยแพรอาหารที่เปน
ความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเปนที่รูจักในวงกวาง นอกจากนั้นภายใน
บริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา และศาลเจาเพื่อใหคู รักมาขอพรเพื่อใหชีวิตคู
รอนแรงเหมือนน้ําซุปและยืนยาวเหมือนเสนบะหมี่จากเทพเจา 2 องค 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมูบานราเมง (1) 



 

 

นําทานชม สวนสัตวอะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียง
ในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ ่งทางสวนสัตว
อนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณ
ที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่น ๆ ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายนํ้าของเหลา
เพนกวิน  และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ผูเขา
ชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน ในสวนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตวป�า
พื้นเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทรี เครน หมาป�า และสัตวอื่น ๆ จากทั่ว
ทุกมุมโลก เชน หมีขั ้วโลก ลิง แมวใหญ และยีราฟ จากนั้นนําทานเดินทางสู  
โซอุนเคียว (Sounkyo Hot Spring) เปนเมื่อทองเที่ยวรีสอรทน้ําพุรอนออนเซน 
ตั ้งอยู ทางทิศเหนือของ อุทยานแหงชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National 
Park) ซึ่งเปนพื้นที่ในหุบเขาแคบ ขนาบขางดวยป�าหนาผาสูง 100 เมตร และมี
ศูนยบริการประจําหมูบาน หองอาบนํ้าออนเซนหลายแหง และนํ้าตก 2 แหงที่
สวยงาม นอกจากนี ้ยังเปนจุดเริ ่มตนในการเดินป�าที ่ใกลกับ ภูเขาคุโรดาเกะ 
(Mount Kurodake) อีกดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) 
พักที่ SOUNKYO GRAND หรือระดับเดียวกัน  
อิสระใหทานอาบนํ้าแรรวมแบบญี่ปุ�น (ออนเซน) 

 
 
 
 
 

วันที่ 3 นํ้าตกริวเซ-นํ้าตกกิงกะ-มอนเบ็ทส-ึลองเรือตัดน้ําแข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
นําทานชม นํ้าตกริวเซ และนํ้าตกกิงกะ นํ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่
ผาเปนริ ้วสวยงาม นํ ้าตกทั้งสองสายตั ้งอยู หางกันเพียง 300 เมตร สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย นํ้าตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกวาเปน “นํ้าตกแหงดาวตก” เพราะสายนํ้า
เสนใหญไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับ



 

 

นํ้าตกกิงกะ หรือ “นํ้าตกแหงแมนํ้าสีเงิน” ซึ่งในชวงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองสายนี้จะ
กลายเปนนํ้าแข็ง รูปรางแปลกตา แลวนําคณะเดินทางไปยัง เมืองมอนเบ็ทสึ 
(Monbetsu)  เปนเมืองที่อยูติดกับ ทะเลโอคอทสก (Okhotsk Sea) ซึ่งในชวง
ฤดูหนาวทานจะสามารถชม ธารนํ้าแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึ้นแคในบริเวณ
อารกติก และแอนตารกติกเซอรเคิลเทานั้น แตสําหรับญี่ปุ�นทานสามารถเห็นธาร
นํ้าแข็งไดในฤดูหนาวของฮอกไกโด เชิญชมธารนํ้าแข็งที่ปกคลุมพื้นผิวมหาสมุทร
อันกวางใหญไพศาล  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) 
นําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) เปนไฮไลทหน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ 
Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลนํ้าแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก นําทาน
ชมกอนนํ้าแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ Drift Ice ในชวงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม เดิมเรือนี้ใชเพื่อสํารวจนํ้ามันในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใชเปน
กิจกรรมทองเที่ยวตั้งแตป 2004 (การลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาที-1 
ชั่วโมง)  
กรณีสภาพอากาศไมดี เรือตัดนํ้าแข็งไมสามารถวิ่งได นําทานไปที่ หอคอยโอ
คอทสก(Okhotsk Tower) ซึ่งเปนหอคอยที่ยื่นออกไปในทะเล ตรงทาเรือมอน
เบ็ทสึ จากหอคอยแหงนี้นักทองเที่ยวสามารถมองดูทะเลนํ้าแข็งไดทั้งจากดานบน
และดานลางสภาพทะเลนํ้าแข็งจากใตนํ้า แบงออกเปน 4 ชั้น (รวมชั้นใตนํ้า) คือ 
ชั้นที่ 1 Okhotsk Hall ทางเขาเชื่อมกับทาเรือ จัดแสดงความเปนมาของหอคอย
แหงน้ี และมีรานขายของที่ระลึก ชั้นที่ 2 Observation Hall จัดแสดงเกี่ยวกับ
ทะเลโอคอทสก และสิ ่งมีช ีวิตในทะเลนํ ้าแข็ง เชน ตัว คลิโอเนะ เครื ่องมือ
วิทยาศาสตรที่ใชสํารวจเกี่ยวกับทะเลนํ้าแข็ง ชั้นที่ 3 Panorama Hall เปนหอง
สําหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที ่ฟ�าโปรงสามารถมองเห็นวิวไดไกลถึง
คาบสมุทรชิเรโตโกะ และ ชั้น B1 Aqua Gate ลงไปใตทะเลลึก 7.5 เมตร เพื่อ
ชมสัตวทะเลในอวาเรี ่ยมเล็กๆ และมีชองหนาตางที่มองเห็นสภาพใตทะเล ณ 
ขณะน้ันอีกดวย  
จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที่ อิออน มอลล (Aeon Mall) เปนหางสรรพสินคาท่ี
นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น 
มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และ



 

 

อุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกต
ขนาดใหญ เป นตน ซึ ่งบางรานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที ่ยว
ชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท 
รานกาแฟ และศูนยอาหารบริการ 

เย็น อิสระอาหารคํ่า ภายในศูนยอาหารของอิออน มอลล 
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน 
 

 
 
 
 

 
วันที่ 4 ลานสกีชิกิไซ-โอตาร-ุพิพิธภัณฑกลองดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซัปโปโร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (5) 
นําคณะเดินทางสู ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกวางใหญที่มีโรล
คุงและโรลจัง เปนหุนฟางขนาดใหญ ซึ ่งเปนสัญลักษณของลานสกีแหงน้ี ทาน
สามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยูที่น่ี ทั้งแบบ Snow Raft เรือยาง
ขนาดใหญที่สามารถนั่งเปนกลุม หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่กําหนด 
และยังมี Banana Boat ที่ลากดวยสโนว 
โมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน สรางความสนุกสนานต่ืนเตนไดมากเลยทีเดียว และ 
Sled สําหรับพาหนะสวนตัว ที่ไหลลงจากเนินสูง โดยใชขาของผูเลนในการบังคับ
ทิศทางความชาเร็ว และยังมีกิจกรรมหิมะตางๆ เชน ขับรถสโนวโมบิว (ราคาไม
รวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ มี
ฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวา
เปนคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือ
ขนถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลอง



 

 

ครึ่งหนึ่งทําเปนถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือไวครึ่งหนึ่งก็ไดทําการปรับปรุงเปน
สถานที่ทองเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูป
เปนที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน 
พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอัน
งดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงาน
ฝมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลอง
ดนตรี  ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลง
ตาง ๆ ไดดวยตัวของทานเอง รานขายเครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไป
จนถึงโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะ
ราน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกัน
เลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเปนอยางดี  และยังมีอีกหนึ่งรานที่ทานตอง
มีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO  รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในราน
ตกแตงดวยไมที ่แสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ นําทาน
เดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยกลางทางดาน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู เกาะฮ
อกไกโด และเคยเปนสถานที่จัดโอลิมปคฤดูหนาวในป ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเปน
อยางมาก นําทานสู JTC DUTY FREE ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีตางๆ ตาม
อัธยาศัย    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที ่MYSTAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 อดีตศาลาวาการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดร ิฟารค-ตลาดปลาโจไก 
    มิตซุย เอาทเลท-ชอปปم�งยานทานูกิโคจ-ิยานซูซูกิโนะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (8) 
นําทานชมอดีตอาคารที่วาการของฮอกไกโด (ตึก
อิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด 
ป จจ ุบันได  รับการข ึ ้ นทะเบ ียนเป นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ จากนั ้นผ านชม หอนาฬิกา
ประจําเมือง (CLOCK TOWER) เปนหอนาฬิกาที่
ดํารงอยู ในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปด
นาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น 
และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก และนําทาน
ไปยังบริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)  ซึ่งเปนสวนหยอม
ขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะ
กลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที ่ตั ้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร 
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนาย
อาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล 
ผลผลิตอื่น ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม อาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ  Donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง เพ่ือใหทานไดลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาโจไก 



 

 

นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา นํ้าหอม ตามอัธยาศัย 
จากนั้นอิสระใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจิ 
แหลงชอปปم�งเกาแกที ่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก 
เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด 
เปนชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาว
กวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื ่อมตอกันดวยหลังคา
โครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช
งานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความ
คึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองที่ ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกิน
ดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหาร
แยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” 
เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติ
และเครื่องเคราตาง ๆ 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา 
ทาน นําทานพักที่ MYSTAY HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่6 ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (9) 
นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินที ่TG671  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
(พักหองคู) 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทานละ 

25-30 ม.ค. 63 39,999 12,500 12,900 
24-29 ก.พ. 63 41,999 12,500 12,900 
01-06 มี.ค. 63 44,999 12,500 12,900 
04-09 มี.ค. 63 42,999 12,500 12,900 
13-18 มี.ค. 63 44,999 12,500 12,900 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ 
30 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง



 

 

คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง



 

 

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทรปิ 

 


