
 

 

รหัสทัวร JWT2000693  
ทัวรญี่ปุ�น โปร ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XW) 
โชวะชินซัง | ศ ูนย อน ุรักษหมีส ีน ํ ้ าตาล | โรป � เวย ข ึ ้นยอดเขาอ ุสุ | ทะเลสาบโทยะ 
โรงงานช็อคโกแลต | คลองโอตารุ | ถนนซาไกมาจิ | พิพิธภัณฑกลองดนตรี | โรงแกวคิตาอิช ิ
JTC DUTY FREE (บ ุฟ เฟต ชาบ ู +ขาป ู )  | อด ีตศาลาว  าการ  | ผ  านชมหอนาฬิกา 
สวนโอโดริพารค | ตลาดปลาโจไก | มิตซุยเอาทเลต | ชอปปم�งยานทานูกิโคจิ | ยานซูซูกิโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
WIFI FREE ON BUS นํ้าดื่มฟรี วันละ 1 ขวด 
หมายเหตุ: หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและ
กลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจอง
และขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 
อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิก
เที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของ
ทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบ
และไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอน  เฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอน
เดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
23.55 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 

เคานเตอรเช็คอนิ สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทรอให
การตองรบั พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง   
23.55 น. พรอมกันที่สนามบินดอนมือง เคานเตอร 
สายการบิน NOK SCOOT (ไมมีบริการอาหารและ เครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 

- 

2 DMK-CTS (XW146: 03.45-12.15)  
ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ)-โชวะชินซงั-ศูนยอนุรักษหมี         สีน้ําตาล-โรป�เวยขึน้ยอด
เขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ                        (-/L/D)                                                            

TOYA HOTEL   
หรือเทียบเทา (Onsen) 

3 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพธิภัณฑกลองดนตรี-โรงเป�าแกวคิตาอิช-ิJTC 
DUTY FREE (บุฟเฟตชาบู+ขาปู)        (B/L/-) 

THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทียบเทา 

4 อดีตศาลาวาการ-ผานชมหอนาฬิกา-สวนโอโดร ิพารค-ตลาดปลาโจไก 
มิตซุยเอาทเลต-ชอปปم�งยานทานูกิโคจ-ิยานซซููกิโนะ                 (B/L/-) 

THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทียบเทา 

5 ศาลเจาฮอกไกโด-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ  
CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)                                (B/-/-) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ไมมีบรกิารอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบนิ) 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกทีน่ั่งได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
*** 
 

วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร(สนามบินชโิทเซ)-โชวะชินซงั-ศูนยอนรุักษหมสีีนํ้าตาล-
โรปเวยขึ้นยอดเขาอสุุ-ทะเสาบโทยะ 

03.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที ่
XW146 
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 
(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) 
 ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงบนรถ แบบโอเบนโตะ สไตลญี่ปุ�น 
นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เปนภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม มี
อายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุ �น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบน
พื้นที่ราบทุงขาวสาล ีมีความชสูง 290 เมตร ในระหวางป 1943-1945 สมัยจักร
รพรรดิโชวะ ปจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหง
นี้ตั ้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีนํ ้าตาล (BearPark) 
เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล นักทองเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมสีีน้ําตาลได



 

 

อยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหาร
จากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวานี้ก็
สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาล
เดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ 
นอกจากนี้ยังยังขายขนมปงและแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขาอุสุ (รวมคาขึ้นกระเชา) เพื่อชม
ทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภ ู เขาโชวะชินซัน(Showa 
Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหนึ่งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ
ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป 1977 ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ป 
จนกลายเปนภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูในปจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เปนภูเขาไฟ
ที่ยังไมดับสนิท มีความสูง 733 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ในรอบรอยปที่ผานมา
เกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ป ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และป 2000 ซึ่งทํา
ใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเปนระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆ จากนั้นนํา
ทานเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาตชิิโกทส ุเปน
ทะเลสาบที่เกิดจากแองปากปลองภูเขาไฟที่มขีนาดใหญอนัดับสามของญี่ปุ�น  และ
ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปดกั้นทางนํ้าไหลไมใหออก
จากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโย
เทอิจึงเปนภาพทิวทัศนที่สวยงามอยางยิ่ง จนไดชื่อวาเปนวิวที่งดงามที่สุดอันดับ
สามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
พักที่  TOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน (ONSEN) 
 
 



 

 

วันที่ 3 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พพิิธภณัฑกลองดนตรี-โรง
เป�าแกวคติาอชิิ-JTC DUTY FREE (บฟุเฟตชาบู+ขาปู) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
เชานี้นําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เปนโรงงานที่ผลิตชอคโก
แลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโก
แลตขาวที่เปนที่นิยมทัว่ทั้งเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบรเิวณดานนอก 
ไมรวมตั๋วคาเขาชมภายใน) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ  เมืองทาที่
เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมอืงคาขายในชวงปลายศตวรรษที ่19 ถึง 20  และยัง
เปนเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปน
เอกลักษณ  
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม คลองโอตาร ุสัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ มี
ฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวา
เปนคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสู
เรือขนถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลอง
ครึ่งหนึ่งทําเปนถนนหลวงสาย 17  
สวนที่เหลือไวครึ่งหนึ่งก็ไดทําการปรับปรุงเปนสถานที่ทองเที่ยว ทั้งยังปรับปรุง
ทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตชาบู+ขาปู) 
จากนั้นนําทานเดินเลน ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั ้งอยูกลาง
เมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที ่ถ ือเปนแหลง
ทองเที่ยวแลนมารกของเมืองนี้มากนัก นับเปนถนนที่มีเสนหและเต็มเปم�ยมไปดวย
เอกลักษณมากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดเียีย่ม 
จนกลายมาเปนถนนแหลงช็อปปم�งชื ่อดังของเมืองโอตารุอยางในปจจุบันนี้ ใน
ระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตนยุค 1900  เมืองโอตารุเปนเมือง
ทาเรือ และการคาการขนสงที่หลากหลาย เต็มไปดวยบริษัทชอปปم�ง อาคารตางๆ 
เปนแบบสไตลตะวันตก ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร ราน



 

 

กาแฟ รานขายของที่ระลึก รานเสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย อิสระให
ทานรูปเปนที่ระลึก 
อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตาม
อัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรีและ
เครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชม
สินคาพื้นเมืองงานฝมือตาง ๆ  อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลิน
ไปกับรานขายกลองดนตรี  ซึ ่งมีกลอง
ดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดย
ทานสามารถเลือกเพลงตาง ๆ ไดดวยตัว
ของทานเอง รานขายเครื ่องแกว ที ่มี
ตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา 
รานขายขนมอบตางๆ ที่ทานสามารถชิม
ตามใจ ชม โรงเป�าแกวคิตาอิช ิตั้งอยูใน
เมืองโอตารุ เมืองที่มีชื ่อเสียงทางดาน
การเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุน
ใหเรือ แตปจจุบันนี้เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึก
แทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดย
กอตั ้งขึ ้นตั ้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มี
ชื ่อเสียงมากที ่สุดของโรงงานแหงนี ้ก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั ่นเอง 
นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา 
นํ้าหอม ตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอันสมควร  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 อดีตศาลาวาการ-ผานชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พารค-ตลาดปลาโจไก-มติ
ซุยเอาทเลต-ชอปปم�งยานทานกิูโคจ-ิยานซซููกิโนะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

 นําทานชม อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบา
รอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นนําทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง 
(CLOCK TOWER) เปนหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มี
หนาปดนาฬิกาทั ้งสี ่ด านที ่ทําจากอเมริกา 
ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที ่สุดของ
ญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจกั 
และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก และนําทานไปยัง 
บริ เวณสวนสาธารณะโอโดริ  (Odori 
Promenade)  ซึ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ 
ตั ้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 
1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที่ตั ้งของ
หอคอยสงสัญญาณ 

 ซัปโปโร  
 
 จากนั ้นน ําท านเดินทางส ู   ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 

ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมอืง รานคาตางๆ จําหนาย
อาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล 
ผลผลิตอื่น ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม อาหารทองถิ่นทีข่ึ้นชื่อคือ  Donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโจไก 
จากนั้นนําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซึ่งเปดตัวเปนครัง้
แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจาก
ตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรม



 

 

กลางแจงและสินคาทั่วไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึ่งในบรรดา
แบรนดดังเหลานี้ จะมีถึง 58 แบรนดที่เปนแบรนดที่เพิ่งเปดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดที่เปดตัวเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น นอกจากนี้ภายในหางยังมี
ศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่นั่ง เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม เอาทเลทที่นี่จงึเต็มไป
ดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส จากนั้นอิสระ
ใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุค
บุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชนรานคา
ประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวนัตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื ่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพ
อากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงช
อปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองที ่ยานซูซูกิโนะ 
(Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั ่งคั่งดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเตม็ไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอย
นี้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้ง
ชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 
พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5  ศาลเจาฮอกไกโด-สนามบินชโิทเซ-กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยูที่เมือง
ซัปโปโร(Sapporo) เรียกไดวาเปนศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความ
เกาแกไมเบาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะที่ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวง
ยุคเริ ่มพัฒนาเกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมา
สักการะขอพรกับเทพเจาที่ปรทับถายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัว
ศาลเจาเองมีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปนจุดชมวิวเด็ดๆอีก
แหงหนึ่งของเมือง    
นําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง)  
(ไมมีบรกิารอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบนิ) 

14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที่ XW145 
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

-------------------------------------------------- 
*** ขอความกรณุาทกุทานอานและศกึษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง  

เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกนัระหวางทานและบรษิัทฯ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 
 

 
วันเดินทาง ผูใหญพกัหองละ  

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมตั๋วทานละ พักเดี่ยว 

เพิม่ทานละ 

18-22 มี.ค. 63 28,999 19,999 8,900 

25-29 มี.ค. 63 29,999 19,999 8,900 

27-31 มี.ค. 63 29,999 19,999 8,900 

01-05 เม.ย. 63 31,999 19,999 8,900 

03-07 เม.ย. 63 35,999 22,999 8,900 

08-12 เม.ย. 63 35,999 22,999 8,900 

10-14 เม.ย. 63 37,999 25,999 8,900 

15-19 เม.ย. 63 31,999 19,999 8,900 

17-21 เม.ย. 63 30,999 19,999 8,900 

22-26 เม.ย. 63 30,999 19,999 8,900 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 9,900 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ี  
ทานละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมืองในวันเช็คอนิ) 

 
อัตราคาบริการรวม 

  คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
  คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 



 

 

  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผู
ที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

  คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรอื
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไป
แลว 

  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขา
กลับ 20 กก.) 

  คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินใน
วันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกับ
ภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารอง



 

 

คาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัต ิ

  หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

  หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั ้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื ่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ �น* 
ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พาํนักในประเทศ

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 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
1. ทางสายการบินมีนํ้าหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงค

จะซื้อนํ้าหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพิ่มเติม (โปรด
แจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ นั่งที่นั่งแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สายการบินจะจํากดันํ้าหนกัสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น 



 

 

** ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 ม.ีค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอน
จอง ** 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ, การยกเลิกบนิ

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

  สภาพการจลาจรในชวงวนัเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ ่งใหทาน เนื ่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

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

  กรณีพาสปอรตตางชาตทิี่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงนิคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หนึ่ง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม



 

 

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตให 
ทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูใน
สภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย 
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทาน
ไดสงเอกสารมาที ่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที ่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที ่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 

*เมื่อทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว* 

บริการเพิ่มเติม เลนเน็ตชวิ ชิว ตลอดทริป 
 
 


