
 

 

รหัสทัวร JWT1903544 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาฌกดาเตะ ฟรีเดย 6 วัน 4 คืน (TG) 
โนโบริเบทสึ   หุบเขานรกจิโกกุดานิ   เมืองฮาโกดาเตะ 
ยานเมืองเกาโมโตมาจ ิ  โกดังอิฐแดง   น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
ตลาดเชาฮาโกดาเตะ   ป�อมโกเรียวคาคุ   ทะเลสาบโทยะ 
Toyako Onsen Illumination Street   แชออนเซ็น   คลองโอตารุ 
ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย ไมมีรถบัสใหบริการ 
 

 



 

 

 โปรแกรมเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า 
โรงแรม 

หรือเทียบเทา 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ซัปโปโร 
BKK-CTS TG670 (23.55-08.20) 

    

2 

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ยาน
เมืองเกาโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง - น่ัง
กระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

บน
เคร่ือง 

  Yunokawa 
Kanko 
Buffet 

นานาชาติ + 
ONSEN 

3 
ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคาคุ – 
ท ะ เ ล ส า บ โ ท ย ะ  - Toyako Onsen 
Illumination Street - แชออนเซ็น 

   Toya 
Hanabi 

Buffet ขาปู
ยักษ + 

ONSEN 

4 
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรง
เป�าแกว – JTC DUTY FREE - ชอปปم�งทา
นุกิโคจ ิ

   Mystay 
Sapporo 
Susukino 

5 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย ไมมีรถบัส
ใหบริการ 

   Mystay 
Sapporo 
Susukino 

6 สนามบินซัปโปโร – สนามบินสุวรรณภูมิ 
CTS-BKK TG671 (10.00-15.50) 

 บน
เคร่ือง 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

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 บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1  กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและ
อํานวยความสะดวก 

 
23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG670 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
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วนัที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ 
– ยานเมืองเกาโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง - น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดา
เตะ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 
(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและ
จับ *** 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและนํ้าแรที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเกาะ ฮอกไกโด ซึ่งมีนํ้ารอนที่แตกตางกัน 11 ชนิด นับเปนนํ้ารอนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดของญี่ปุ�น ภายในเมืองแหงนี้เต็มไปดวยโรงแรมและที่พัก
สไตลญี่ปุ�นเรียวกังมากมาย 
นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับ ถูกปกคลุม
ไปดวยหมอกควันและกลิ่นของกํามะถัน ชมบอนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือดอันเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ
ภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหนึ่งที่มี



 

 

ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา
โกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาว
ตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก 
แลวนําทานเดินชมเมืองที่ ยานเมืองเกาโมโต
มาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณ
ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ เปนทาเรือแรกที่เปด
ใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวง
สิ ้นสุดยุคญี ่ปุ �นแบงแยก ดังนั ้นทําใหมีผู คา
จํานวนมากจากรัสเซีย จีน และชาติตะวันตก ได
ยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหง
น้ี ซึ่งปจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตะวันตกและ
สิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง  
จากนั ้นใหทานเดินชม โกดังอิฐแดงริมนํ ้า 
(Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมา
จากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมนํ้าของอาว
ฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศ
เกา ๆ นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื ้อผาแฟชั่น รานขายอุปกรณ
ตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธี
แตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย  

 
 
แลวนําทานน่ังกระเชาขึ้นสู ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความ
สูง 334 เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโก



 

 

ดาเตะ ในวันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่
งดงาม นับเปนจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�น รวมกับภูเขาอิ
นาซะ ที ่นางาซากิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที ่โกเบ 
(Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรานกาแฟ รานจําหนายของที่ระลึก   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) บุฟเฟตนานาชาต ิ
พักที่  Yunokawa Kanko หรือระดับเดียวกัน ใหทานอาบนํ ้าแรรวมแบบญี่ปุ�น 

(ออนเซน)  
 

วนัที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคากุ – ทะเลสาบโทยะ – ชมงานประดับ
ไฟ Toyako Onsen Illumination Tunnel - แชออนเซ็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่
ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปนประจําทุกวัน ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาด
จะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมทั้งผลไมตามฤดูกาล บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยม
ที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซ
ลมอน) 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานถายรูปและชม ป�อมโงเรียวคาคุ หรือ ป�อมดาว 5 แฉก เปน
บริเวณที่มีพื้นที่ขนาดใหญรูปดาว ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากมุมสูง ลักษณะป�อม
จะเปนสไตลตะวันตก หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมประมาณ 
840 เยน 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงแบบ JAPANESE SET (4) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ เปนทะเลสาบที่เกิดจากแองปากปลอง
ภูเขาไฟที่มีขนาดใหญอันดับสามของญี่ปุ�น และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทํา
ใหมีลาวาทับถมจนปดกั้นทางน้ําไหลไมใหออกจากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุ
และภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเปนภาพทิวทัศนที่สวยงามอยาง
ยิ่ง จนไดชื่อวาเปนวิวที่งดงามที่สุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว 

 
 
ในชวงฤดูหนาวนั้นเมืองโทยะ (Toya) นั้นก็มีการประดับประดาดวยหลอดไฟ
จํานวนกวา 12,000 ดวงตามถนนจากเมืองออนเซ็นไปยังริมฝم�งทะเลสาบโทยะ 
(Lake Toya) เรียกวา ถนนประดับไฟ (Illumination Street) อยูตลอดทั้งป 
นอกจากนี ้ตั ้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปที่ ลานนิงิวะอิฮิโรบะ 
(Nigiwai Hiroba) ใจกลางเม ืองออนเซ ็นก ็จะได  เห ็น อุโมงค ประดับไฟ 
(Illumination Tunnel) อีกด วย อ ุโมงค ท ี ่สว างไสวระยิบระยับไปตลอด
ระยะทางราว 70 เมตรดวยหลอดไฟ LED จํานวนกวา 400,000 ดวงน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5) บุฟเฟต ขาปูยักษ 
พักที่  Toya Onsen Hanabi หรือระดับเดียวกัน อิสระใหทานอาบนํา้แรรวมแบบ

ญี่ปุ�น (ออนเซน)  
 

วนัที่ 4 โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกว – JTC DUTY 
FREE - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาที่
เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเปนเมืองมี
ชื ่อเสียงเกี ่ยวกับการทําเครื ่องแกวที่สวยงาม 
และมีสไตลรูปทรงอันเปนเอกลักษณ  
นําทานชม คลองโอตาร ุสัญลักษณของเมืองโอ
ตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ มีฉากหลังเปน
หลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสราง
เสร็จในป 1923 ถือวาเปนคลองที่เกิดจากการ
ถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือ
ใหญ ลงสู เรือขนถาย แลวนําสินคามาเก็บไว
ภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลอง
ครึ่งหนึ่งทําเปนถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือ
ไวครึ ่งหนึ ่งก็ไดทําการปรับปรุงเปนสถานที่
ทองเที ่ยว ทั ้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลอง
ดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก อิสระ
ใหทานรูปเปนที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทานเดิน
เลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ที่
รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถ
เลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว 
โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี  ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตางๆ ไดดวยตัวของทานเอง รานขาย
เครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ที่
ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะ ราน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเปน
อยางดี  และยังมีอีกหนึ่งรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO รานชีส
เคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน ขับกลอมดวย
เพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ 



 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา 
น้ําหอม ตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอันสมควร  
จากนั้นอิสระใหทานชอปปم�งที่ ยานถนนทานุกิโคจิ แหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอด
มาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชน
รานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปน
แหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองที ่ยานซูซู
กิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร มั่งคั่งดวยรานคา
และแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่
ซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ 
ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ 
 

 
 อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 
พักที่   Mystays Sapporo Susukino หรือเทียบเทา  
(ที่พักอยูในเมืองใกลแหลงชอปปم�ง) 
วันที่ 5 อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสใหบริการ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (8) 
 อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดคอย

ดูแล แนะนําสถานที่เที่ยว และการเดินทางให) 
 แนะนําสถานที่เที่ยว และชอปปم�ง โดยรอบซัปโปโร 



 

 

 อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) 
เป นตึกสไตลน ีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที ่มี
หลั งคายอดแหลมและกรอบหน  าต  าง เปน
เอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิก
ของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) 
เปนหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของ
ซัปโปโร มีหนาปดนาฬิกาทั ้งส ี ่ด านที ่ท ําจาก
อเมริกา ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที ่สุด
ของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเทีย่วทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก  

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน 
ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่นๆ ใน
ทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหาร
ทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ Donburi 

 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) 
เรียกไดวาเปนศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเกาแกไมเบาของ
เกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะที่ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่มพัฒนา
เกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพร
กับเทพเจาท่ีปรทับถายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัวศาลเจาเองมี
พื้นท่ีเช่ือมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปนจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึงของ
เมืองเลย 

 โรงงานช็อคโกแล็ต (Shiroi Koibito) ของฝากช ื ่อดังของฮอกไกโดที่
นักทองเที่ยวสวนมากรูจักกันดี ก็คือคุกกี้เนยไสไวทช็อคโกแลตยี่หอ Shiroi 
Koibito ที่ผลิตโดยบริษัท Ishiya ซึ่งไดเปดใหนักทองเที่ยวเขามาชมโรงงาน
ได ภายในโรงงาน นักทองเที่ยวจะไดเห็นการผลิตคุกกี้สุดอรอยแบบใกลชิดทุก



 

 

ขั้นตอน และยังมีขนมอีกหลายชนิด เชน คัพเคก ซอฟทครีม และช็อคโกแลต 
หรือถาอยากจะลองเวิรคชอปทําคุกกี้ดวยตัวเอง ที่โรงงานก็มีสอนแบบสั้นๆ อีก
ดวย (มีคาเขาชม 600 เยน) 

 ย าน JR Tower : เจอาร ทาวเวอร  เป นย านท ี ่ ได รับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากติดอยูกับสถานีรถไฟฟ�าและรถประจําทาง
เลย ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปดวยหางสรรพสินคาชั้นนําของญี่ปุ�น อยางหางไดมารู 
ที่รวมรานขายของและรานอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว เชน รานซูชิ Nemuro 
Hanamaru รานหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu หางสเตลลา เพลส 
ที่เนนขายเสื้อผาแฟชั่นของชาวญี่ปุ�นในราคาไมแพงนัก หาง ESTA ที่มีทุก
อยาง ตั ้งแตเครื ่องใชไฟฟ�า รองเทาแบรนดเนม ไปจนถึงของเลนเด็กและ
เครื่องสําอาง เปนตน 

อิสระอาหารเที่ยง และอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
พักที่   Mystays Sapporo Susukino หรือเทียบเทา (ที่พักอยูในเมืองใกลแหลงช
อปปم�ง) 
 
วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (9)  

(กรณีทางโรงแรมไมสามารถจัดอาหารเชาใหทานได ทางบริษัทจะจัดอาหาร
เชาเปน SET BOX) 

 นําทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
10.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG671  
 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และ

เครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------------------- 



 

 

*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง  
เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง 
ผูใหญพักหองละ 

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมต๋ัว

ทานละ 
พักเด่ียว 

เพ่ิมทานละ 
28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 35,999.- 25,999.- 12,900 

1 – 6 ธ.ค. 62 38,999.- 28,999.- 12,900 
8 – 13 ม.ค. 63 38,999.- 28,999.- 12,900 
12 – 17 ม.ค. 63 37,999.- 27,999.- 12,900 
16 – 21 ม.ค. 63 38,999.- 28,999.- 12,900 

 
 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี)  
ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบนิสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

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 

 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขา
กลับ 30 กก.) 

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

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



 

 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

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

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 



 

 

หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 

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
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ 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 
 
 


