
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

** ชม ดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทสึ ที�มีมากกวา่ �� สายพนัธ์ุ 
** ชม ทุ่งดอกพงิค์มอส ณ สวนทาคโินะอเุอะ 
** เดินชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากทอ้งถิ�นที�มีชื�อเสียงที�สุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปปิ' งสินคา้หลากหลายที� ย่านทานูกโิคจิและย่านซูซูกโินะ 
** อิ�มไม่อั'นบุฟเฟตอ์าหารทะเลสด พร้อมขาปูยกัษ์ & ชนิด ทั'ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ 
** เขา้สู่หมู่บา้นจาํลองของขาวเอโดะ "หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ" บรรยากาศเหมือนหนงัญี�ปุ่นสมยัโบราณ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ,าแร่ออนเซ็น 
** บริการท่านดว้ยนํ,าดื.มที.ญี.ปุ่ นท่านละ �ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 10-15 , 17-22 (วนัวสิาขบูชา) พฤษภาคม :;;< 

                                     19-24 (วนัวสิาขบูชา) พฤษภาคม :;;< 
(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกับเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

      

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินชิโตเซ่ 
�.;� น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั'น = ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู  เคาน์เตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ'นเครื�อง 
;.=@ น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 



วนัที.สอง บิเอ – บ่อนํ,าสีฟ้า - สวนสัตว์ อาซาฮียาม่า - ไอซ์ พาวเิลยีน - นํ,าตกกงิกะและนํ,าตกริวเซ - ออนเซ็น  
�D.;� น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั'นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้   

จากนั'นนาํท่านชม “บ่อนํ,าสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อนํ'าสีฟ้าที�เกิดจากความบงัเอิญที�เกิดจากการ
สร้างเขื�อนเพื�อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที�เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื�อปี ค.ศ.�MDD ไหลเขา้สู่เมือง โดยที�
กน้บ่อนํ'าแห่งนี'จะมีแร่ธาตุที�เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ�งไมที้�โผล่ออกมา
จากพื'นผวินํ'า ทาํใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั'งสีของบ่อนํ'าแห่งนี'จะมีความสวยงามแตกต่างไป
ตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย นาํท่านผา่นชม “เมืองบิเอ” เมืองเล็กๆ ที�ตั'งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที�ไดชื้�อวา่ 
“Small Town Of The Most Beautiful Hills”) โดย ความเล็กที�แสนน่ารักของเมืองนี'อยูที่�ภาพววิทิวทศัน์แบบพา
โนรามา 

นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”  สวนสัตวแ์ห่งนี' เปิดเมื�อปี �M`a เป็นสวนสัตวย์อดนิยม
อนัดบัหนึ�ง และยงัอยูเ่หนือสุดของ เกาะญี�ปุ่น ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ และสัตวที์�อาศยั
อยูใ่นโซนขั'วโลก ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่า
สัตวเ์มืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตวแ์ห่งนี' ถือวา่เป็นตน้แบบของสวนสัตว์
ทั'งหมดในญี�ปุ่น ทั'งการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
เนื'อที�อนักวา้งใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาติจริงๆ สัมผสัความน่ารักของเหล่าสัตว์
เมืองหนาวมากมายอยา่งใกลชิ้ด อาทิ “หมีขั'วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นก
เพนกวนิ, นกกะเรียน, แมวนํ' า, ลิงอุรังอุตงั, กวางเรนเดียร์, เสือดาวหิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีนํ'าตาล, 
สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั'นนาํท่านชมถํ'านํ'าแขง็คามิกาวา่ "ไอซ์ พาวเิลยีน" ที�มีความแตกต่าง จากพิพิธภณัฑเ์กล็ดหิมะตรงที�ตั'งแต่
ทางเดินเขา้จะถูกประดบัดว้ยแสงไฟ หลากสี เรื�อยไปจนถึงอุโมงคถ์ํ'านํ'าแขง็ที�คดเคี'ยวไปมาภายในอุโมงคน์ํ'าแข็
นั'น ท่านจะไดช้มความงามของหยดนํ'าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ ที�อุณหภูมิ -20 องศา นาํท่านชมความงามของ 
"นํ,าตกกงิกะและนํ,าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนํ'าตกที�จดัไดว้า่เป็นววิว
ธรรมชาติที�สวยที�สุดติดหนึ�งในร้อยของญี�ปุ่น นํ'าตกทั'งสองแห่งนี' มีตน้นํ'าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว 
สามารถสัมผสัความแรงของสายนํ'าที�ไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่นํ'าอิชิคาริได ้
� พกัที� SOUNKYO KANKO HOTEL OR SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 

� รับประทานอาหารคํ.า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อิ�มไม่อั'น
กบันํ'าจิ'มรสเด็ด 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี'  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ'าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น 
เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ'าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น
คลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   



  

วนัที.สาม ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทสึ - ชมทุ่งดอกพงิค์มอส ณ สวนทาคโินะอเุอะ - หมู่บ้านราเมน 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั'นนาํท่านชม “ทุ่งดอกทิวลปิ ณ สวนคะมิยูเบทสึ” สวนทิวลิปที�มี
ชื�อเสียงและใหญ่ที�สุดในฮอกไกโด ภายในสวนจดัแสดงทิวลิปพนัธ์ุต่างๆ 
กวา่ � ลา้นตน้ �� พนัธ์ุ บนพื'นที� a�,��� ตร.ม. มีพิพิธภณัฑแ์ละ
ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว ร้านอาหารให้นั�งทานชมดอกไมส้บายๆ 

  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั'นชมความงดงามของ “พรมจากพงิค์มอสผนืใหญ่ ณ สวนทาคิโนะอุเอะ”  สถานที�ที�มีชื�อเสียงที�สุดของ
เมืองทาคิโนะอุเอะ ใหท้่านไดช้มดอกชิบะซากุระ(หรือที�คนไทยเรียกวา่พิงคม์อส)ภายในสวน จะพากนับาน
สะพรั�งสวยงามเปรียบเสมือนกบัสวนนี' ถูกปูดว้ยพรมสีชมพทีู�มีพื'นพี�ขนาดใหญ่ถึง ���,��� ตารางเมตร วา่กนัวา่
สวนทาคิโนะอุเอะแห่งนี' เป็นสวนพิงคม์อสมีขนาดใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 
จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที�ประกอบดว้ยร้านราเมนที�มีชื�อเสียง 8 ร้าน ที�ต่างแข่งขนักนัทาํรา
เมนของตนเองให้อร่อยที�สุด เพื�อสืบทอดมรดกทางปัญญาที�ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ของราเมนอะซะฮิคะวะเพื�อใหเ้ป็นที�เลื�องลือไปทั�วโลก    
� รับประทานอาหารคํ.า ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 
� พกัที. ASAHIKAWA GRAND HOTEL OR ART HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

   
 

วนัที.สี. ศาลเจ้าฮอกไกโด  - ทาํเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                  จากนั'นนาํท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกบัความยิ�งใหญ่
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตนี'คอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ที�นี�ก็เป็นที�สาหรับใหค้นทอ้งถิ�นได้
กราบไหวสิ้�งศกัดิq สิทธิq ที�สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งนี'  เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป จากนั'นนาํทุกท่านชม 
“ทาํเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที�สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั'งหลงั โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดง
หลงันี' ใชเ้ป็นที�ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั'งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื�องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที�จะยา้ยไป ที�
ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั'นซึ� งตั'งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงันี'  
                จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค” ที�ถือเป็นของฝากทอ้งถิ�นที�
มีชื�อเสียงที�สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเริ�ม แบบจาํลองของโรงงาน และ



กระบวนการผลิต รวมทั'งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั'งเลือกชิม และเลือกซื'อช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  จากนั'นชม “คลองโอตารุ” ที�มีความยาว �,�=� เมตร และเชื�อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ� งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
�M� ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื� องฟู คลองแห่งนี'ไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบั
อาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที�สวยงาม    
                 จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ สู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปปิ' งสาํคญัของ
เมืองตั'งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ� งเป็นที�ตั'งของ “ร้านเครื.องแก้ว”, “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกา

ไอนํ,าโบราณ” อีกทั'งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งร้านชื�อดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้มลิ'มลอง หรือ ซื'อกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั'งยงัมีของ
ที�ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นนี' เชื�อมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi 

Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที�อาหารซีฟู๊ ดสดๆ  
� รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  

� พกัที. JOZANKEI VIEW HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

   
 

วนัที.ห้า เมอืงโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกดุานิ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - หมู่บ้านไอนุ -  

ย่านทานูกโิคจิ + ย่านซูซูกโินะ - บุฟเฟต์ ปู &ชนิด 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
              นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนํ'าร้อนที�มีควนั
พวยพุง่ออกมาจากพื'นหินพร้อมกบักลิ�นกาํมะถนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที�ยงัคงอยูช่ั�วกลัป์ 
               จากนั'นนาํท่านเขา้สู่ “หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura)” เป็นหมู่บา้นจาํลองวถีิ
ชีวติของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพื'นที�หมู่บา้นมีทั'ง 
หอสังเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้น
ซามูไร และอื�นๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเที�ยวจะสามารถ
สัมผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยูใ่นหนงัญี�ปุ่นโบราณเลยทีเดียว 
นอกจากนี'ยงัมีคนแต่งตวัเป็นพอ่คา้ ซามูไร นินจา เดินไปมา 
และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย   
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



   นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” ใหท้่านไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาว 
หมู่บา้นไอนุ เป็นหมู่บา้นที�สร้างขึ'นบนฝั�งทะเลสาบโปโรโตะที�มีธรรมชาติที�สวยงาม ปาก
ทางเขา้หมู่บา้นมีรูปปั' นสูง �` เมตรของหวัหนา้เผา่ ที�นี�มีพิพิธภณัฑแ์สดงสมบติัอนัมีค่า
ของชาวเผา่ เครื�องมือใชส้อยที�หาดูไดย้าก ใหท้่านไดศึ้กษาวถีิชีวติอนัแสนจะเรียบง่าย
พร้อมพิธีกรรมอนัสาํคญัต่างๆ ของชนชาวไอนุ พร้อมให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ
กบัชาวไอนุที�มีความน่ารัก 

   นาํท่านสู่ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซึ� งเป็นหนึ�งในสถานที�ที�จดังานเทศกาลหิมะของเมืองซปัโป
โร่ ท่านจะไดช้มปติมากรรมนํ'าแขง็ที�แปลกตาและสวยงาม อีกทั'งยงัเป็น แหล่งชอ้ปปิ' งสินคา้ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เสื'อผา้ รองเทา้แฟชั�นมากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ย
นกัท่องเที�ยวนกัชิม อีกทั'งยงัมีร้านรวงที�ขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง

โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร แลว้เดินทางสู่ยา่น “ทานูกโิคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซื'อสินคา้
มากมาย อาทิเช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที�ระลึก เสื'อผา้ สินคา้แบรนดเ์นม 
เครื�องสาํอางค ์เป็นตน้ 
� รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  
บริการท่านดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู ; อยา่ง” 
ทั'ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม หอมแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่าน
ไดลิ้'มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหนา้ต่าง อีกทั'งยงัมีเนื'อหมู เนื'อววั 
เนื'อแกะชั'นดี บริการแบบอิ�มไม่อั'น 

� พกัที. SAPPORO EXCEL HOTEL OR EMISIA SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

    
 

วนัที.หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ�งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.;� น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
�@.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
อีกทั'งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี'อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั'ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั'งนี' ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

เดนิทาง 10-15 , 17-22 (วนัวสิาขบูชา) พฤษภาคม :;;< 



อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะเลก็ �@ ท่านขึ'นไป 

ผูใ้หญ่ 6=,M�� บาท 
เดก็อาย ุa-��ปี / มีเตียง  62,M�� บาท 
เดก็อาย ุ-` ปี / ไม่มีเตียง 60,M�� บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) D,��� บาท 
ไม่ใชต้ั}วเครื�องบิน ลด (ทั'งเดก็และผูใ้หญ่) -�,��� บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั}วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง 19-24 (วนัวสิาขบูชา) พฤษภาคม :;;< 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ ;� ท่านขึ'นไป 

ผูใ้หญ่ 59,M�� บาท 
เดก็อาย ุa-��ปี / มีเตียง  57,M�� บาท 
เดก็อาย ุ-` ปี / ไม่มีเตียง 55,M�� บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) D,��� บาท 
ไม่ใชต้ั}วเครื�องบิน ลด (ทั'งเดก็และผูใ้หญ่) -�D,��� บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั}วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี,รวม 
o ตั}วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั'นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ'ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� �/;/@@M) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ ; ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (แผนประกนัภยัหรรษา ;@) 
      วงเงินทุนชีวติท่านละ ,���,��� บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ และดูแลอาหารเป็นพิษ ,มีชดเชยรายได ้
       *** เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีขึ'นไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ� งเดียว @�% *** 
       ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีขึ'นไป / ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ที.เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 
o ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
o นํ'าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั'งหมด 4 วนั) 



 
อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม a% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย ;% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ'าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (;� กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั}ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย a วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ'ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,��� เยน (ประมาณ `�� บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั'น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื.อนไขการสํารองที.นั.ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ xy,yyy บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ � วนั มิฉะนั'นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง &x-z; วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ ;,yyy บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง :x-&y วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ xy,yyy บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน ;y% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน xyy% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที.ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า | เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที.ไม่สามารถทานได้, ที.นั.งที.ต้องการ, และเลขที.สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ �@ วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื.อนไขและข้อกาํหนดอื.นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั}วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ'นจากตั}วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั}วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ'นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั}วเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี'  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั'งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิq  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั'นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 



o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั'นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั'น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� x กรกฏาคม พ.ศ.:;;| และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้�@ 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน �@ วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั'นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั'งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิq ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั'งนี'ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั'งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


