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พกัออนเซ็น 1 คนืซปัโปโร 3 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได ้23 กโิลกรมั

บรกิารอาหารรอ้นและเครื1องดื1มตลอดการเดนิทาง 
� ชมสวนสตัวอ์าซาฮยิามะชมสวนสตัวท์ ี1มทีรูีปแบบเป็นธรรมชาต ิ
� ชม พพิธิภณัฑร์าเมน ศนูยร์วมรา้นราเมนชื1อดงัของญี1ปุ่ น 
� ช็อปปิ? งสดุมนั ณ ออิอนมอลลอ์าซาฮคิาวะ 
� พลาดไมไ่ดก้บั พพิธิภณัฑเ์ครื1องแกว้ / พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
� ภเูขาโอครุะยามา (รวมกระเชา้) ทา่นสามารถชมววิบนฮอกไกโดจากมมุสงู 
� สมัผสัหมิะสดุฟิน ที1สกรีสีอรท์ 
� พเิศษ!!!แชน่ํ ?าแรอ่อนเซ็น + บฟุเฟตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ั?น 
� พเิศษ!!!Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี1ยว 

::ราคาโปรโมช ั1น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

1 – 6 ม.ีค. 61 (วนัมาฆบชูา) 32,900.- 8,900.- 

7 – 12 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

8 – 13 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

14 – 19 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

15 – 20 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

21 – 26 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

22 – 27 ม.ีค. 61 32,900.- 8,900.- 

28 ม.ีค. – 2 เม.ย. 61 32,900.- 8,900.- 

29 ม.ีค. – 6 เม.ย. 61 32,900.- 8,900.- 
ราคาอื1นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํ1ากวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั\วเคร ื1องบนิ ราคา 24,900 บาท 

 
 

วนัที1 1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 
 
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั?น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาเตอร.์......   

ของสายการบนิ ASIAATLANTICAIRLINES(HB) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรขึ%นเครื�อง 

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชติชิโิตเสะโดยเที�ยวบนิที� HB7904 

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

07.55น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญี1ปุ่ นหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเขา้สูตั่วเมอืง สาํคญัมากประเทศญี1ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหาร
ประเภทเนื?อสตัว ์พชี ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบั 

วนัที1 2 
ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ–เมอืงอาซาฮคิาวะ – พพิธิภณัฑร์าเมน –สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

ออิอนมอล–์ แชน่ํ ?าแรอ่อนเซ็น 



จากนั%นนําทา่นไปเที�ยวจากนั%นนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาวะ  เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮ
อกไกโด รองจากเมอืงซปัโปโร ซึ�งเป็นเมอืงหนึ�งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี%
อดุมไปดว้ยแมนํ่%าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และนําทา่นทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์
ราเมนเป็นที�รวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงจํานวน 8 รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแห่งนี%ซ ึ�งดําเนินกจิการ
ตั %งแตห่ลังสงครามโลกครั%งที� 2 เพื�อเผยแพร่อาหารที�เป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอาซาฮคิาวะให ้
เป็นที�รูจั้กในวงกวา้ง ในบรเิวณหมูบ่า้นยงัมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพื�อใหคู้รั่กมาขอพร 

 
กลางวนั สามารถเลอืกรบัประทานราเมนที1หมูบ่า้นราเมนโดยมอบคปูองมลูคา่ทา่นละ 1000 เยน  (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะตั %งอยูน่เมอืงอาซาฮากาวะเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยวอนัมชี ื�อเสยีงและไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากของเมอืง ซึ�งสวนสัตวท์ี�นี�ถ ื

รวมทั %งยังมกีารสรา้งสิ�งตา่งๆ เพื�อใหผู้ ้
เขา้ชมไดใ้กลช้ดิบรรดาสัตวม์ากขึ%น อยา่งการสรา้งแทงคนํ์%ารปูกระบอกยื�นเขา้ไปในบอ่ของแมวนํ%า 
เป็นตน้ ซึ�งไมเ่คยมทีี�ไหนมากอ่น 

จากนั%นอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ%งที� ออิอนมอลลห์า้งสรรพสนิคา้ขนาดกลางที�มสีนิคา้หลากหลายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื%อ และยังมซีปุเปอรม์ารเ์กต็ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื%อขนมของฝากตา่งๆ อกีดว้ย 

 (อสิระอาหารเย็นเพื1อใหท้า่นไดช็้อปปิ? งอยา่งเต็มที1) 
พักที� Premier Cabin Hotel Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั%ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
หลงัอาหารใหท้า่นได ้ แชน่ํ ?าแรร่อ้นธรรมชาต ิ (Onsen)เพื1อผอ่นคลายความเมื1อยลา้ การแช่
นํ ?าแรร่อ้นชว่ยทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  

 (ควรแชค่ร ั?งละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ช ั1วโมง) 
 

วนัที1 3 สกรีสีอรท์– เมอืงโอตาร–ุ พพิธิภณัฑเ์ครื1องแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสูส่กรีสีอรท์มกีจิกรรมใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิหลายอยา่ง ทั %งกระดานเลื�อนหมิะ สโนว์
โมบลิ สโนวบ์อรด์ หรอืเลน่สกแีบบมอือาชพี (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อปุกรณแ์ละคา่เครื�องเลน่ตา่งๆ  
ราคาประมาณ 1,000-5,000 เยน แลว้แตก่จิกรรม) ทั %งนี%กจิกรรมตา่งๆนั%น ขึ%นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ
และปรมิาณหมิะในชว่งเวลานั%น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูJapanese set (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารเุมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ
ที� 19 ถงึ 20 เยี�ยมชม คลองโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วน
ใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝั�งคลองที�ยังคงความเป็นญี�ปุ่ นแบบดั%งเดมิซึ�งเป็น
เมอืงที�มบีรรยากาศสุดโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแตง่ของบา้นเมอืงนั%น ส่วนใหญ่ไดถ้กูออกแบบ
เป็นสไตลต์ะวันตกเนื�องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหวา่งประเทศ
ญี�ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจนําท่านเที�ยวชม พพิธิภณัฑเ์ครื1องแกว้โอตารุ แหล่งทําเครื�องแกว้ที�มี
ช ื�อเสยีงที�สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื�องแกว้ชื�อ
ดังของ โอตารุ และยังมเีครื�องแกว้หลากหลายใหท้่านชื�นชม และเลอืกซื%อได ้เมอืงนี%มชี ื�อเสยีงใน
ดา้นการทําเครื�องแกว้ต่างๆ จากนั%นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีใหท้่าน ไดท้่องไปใน
ดนิแดนแหง่เสียงดนตรแีละบทกว ีที�แสนออ่นหวาน ชวนใหน้่าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที�จะทําใหท้่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี�ยม ท่านจะไดช้ม
กลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถ

เลอืกทํากลอ่งดนตร ีแบบที�ทา่น ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลง
มาประกอบกัน ราคาตั%งแต่หลักพันถงึหมื�นเยน สว่นที�ชั %นลา่งมบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีั %งเพลง
ญี�ปุ่ น และเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้ัมผัสและ
ชื�นชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที�ทา่นชื�นชอบดว้ยตัวท ่

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(4) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตปิ์? งยา่งและขาปยูกัษแ์บบ

ไมอ่ ั?น พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด 
 
 

 
 

 
 
 
 



พักที� T-Mark City Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั%ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที1 4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชมววิโอครุายามา (รวมกระเชา้) –โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –ช็อปปิ? งถนนทานคุโิคจ ิ
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
นําทา่นสู ่ ศาลเจา้ฮอกไกโดเป็นศาลเจา้ของลัทธชินิโตที�มอีายเุกา่แกถ่งึ 140 ปี เชื�อกนัวา่เป็นที�
สถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทัิกษ์ฮอกไกโดมาตั %งแตย่คุบกุเบกิดนิแดนนี% จงึมผีูศ้รัทธาไปมนัส
การมากตลอดปีนําทา่นสู ่ภเูขาโอครุะยามาหรอื Mt.OKURA  (รวมกระเชา้)  สูย่อดเขาเพื�อชม
ววิของเกาะฮอกไกโดและเป็นสถานที�ในการจัดการแขง่ขันโอลมิปิกฤดหูนาว ซึ�งจัดขึ%นที�ซปัโปโรใน
ปี1972 ยังเป็นสถานที�สอนกฬีาสกจัีมพอ์กีดว้ย ในชว่งที�ไมม่กีารจดัการแสดงหรอืแขง่ขันกฬีา ทา่น
สามารถขึ%นแชรล์ฟิทเ์พื�อขึ%นไปชมววิตัวเมอืงซปัโปโรจากมมุสงูไดอ้กีดว้ย  
 

 
กลางวนั

 รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูJapanese set (6) 
นําทา่นชมโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะแหลง่ผลติชอ็คโกแลตที�มชี ื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถกูสรา้งขึ%นในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ชอ็คโกแลตที�ขึ%นชื�อที�สดุของที�นี%คอื 
ShiroiKoibitoซึ�งมคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซื%อกลับไปใหค้นที�
ทา่นรกัทาน หรอืวา่ซื%อเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้ นอกจากนี%ทา่นจะไดเ้ลอืกซื%อชอ็คโก
แลตที�หาซื%อที�ไหนไมไ่ด ้ นําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ อายกุวา่ 130 ปี ซึ�งปัจจบุนัยงับอก
เวลาไดเ้ที�ยงตรงแมน่ยําในอดตีเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโดใหท้า่น
ไดถ้า่ยรปูกบัศลิปกรรมคลาสสคิอยา่งใกลช้ดิ ภายในอาคารยงัคงรักษาสภาพไวอ้ยา่งดเียี�ยมนําทา่น
ผา่นชมตกึรฐับาลเกา่ ซึ�งไดรั้บฉายาวา่ “วหิารอฐิแดง” อายรุอ้ยกวา่ปี ในสมยักอ่นอาคารนี%ถอืเป็น
อาคารที�ทันสมัยแหง่เดยีวที�สงู และมคีวามโออ่า่หรหูราที�สดุ ปัจจบุนัเหลอืไวเ้พยีงความวา่งเปลา่แต่
ยังคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้นรุน่หลังไดศ้กึษา  นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปปิ%งสตรที
ชื�อดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถนั�งรถไฟใตด้นิได ้ ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มี
สนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทั %งเสื%อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์ รา้นขายของ
ที�ระลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 
(อสิระอาหารเย็นเพื1อสะดวกแกก่ารช็อปปิ? ง) 
 
 

พักที� T-Mark City Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั%ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที1 5 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปปิ? งยา่นซปัโปโร โดยมไีกดนํ์าเที1ยวในวนัฟรเีดย ์



 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางโดยไกดจ์ะแนะนาํการ
เดนิทางอาทเิชน่ 

- สวนโอโดร(ิหรอื “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญี�ปุ่ น Koenแปลว่า สวน) เป็นสวนสาธารณะที�
อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มลัีกษณะแคบยาว คอืกวา้งแค ่100 เมตร แตย่าวถงึ 1.5 กม. สวนนี%ม ี
ความสําคัญและรูจั้กกันดเีพราะเป็นที�จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมอืง ที�เรารูจ้ักกันดทีี�สุดคือ 
เทศกาลหมิะ (Sapporo Snow Festival) ในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี และงานอื�น ๆ อกีมาก 
เชน่ เทศกาล White Illumination ที�มกีารประดับไฟอยา่งสวยงามในชว่งครสิมาสต ์เป็นตน้ 
ฮอกไกโดอันเป็นสถานที�ขึ%นชื�อเรื�องอาหารทะเล  

- JR TOWER เจอารท์าวเวอรเ์ป็นตกึที�สงูที�สดุในซปัโปโร ตั %งอยูต่ดิกบั สถานเีจอารซ์ปัโปโร 
เป็นทั %งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่าย
กลอ้งดจิติอล, เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื%อผา้แฟชั�น
วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอางอาคาร JR TOWER มจีดุชมววิ
ตั %งอยูท่ี�ชั %น 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ที�ระดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็น
ทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั%งกลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะ
มองเห็นทวีทีาวเวอรตั์ %งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งที�
จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึ�งที�ชั %น 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ 

- ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปปิ%งสตรทีชื�อดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถนั�งรถไฟใตด้นิ
ได ้ ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทั%งเสื%อผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์ รา้นขายของที�ระลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย 
รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 

- หอนาฬกิาโบราณ อายกุวา่ 130 ปี ซึ�งปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ที�ยงตรงแมน่ยําในอดตีเคยเป็น
สถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโดใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับศลิปกรรมคลาสสคิอยา่ง
ใกลช้ดิ ภายในอาคารยงัคงรกัษาสภาพไวอ้ยา่งดเียี�ยมผา่นชมตกึรฐับาลเกา่ซึ�งไดรั้บฉายาวา่ 
“วหิารอฐิแดง” อายรุอ้ยกวา่ปี ในสมยักอ่นอาคารนี%ถอืเป็นอาคารที�ทันสมัยแหง่เดยีวที�สงู และมี
ความโออ่า่หรหูราที�สดุ ปัจจบุนัเหลอืไวเ้พยีงความวา่งเปลา่แตย่ังคงเป็นพพิธิภัณฑใ์หช้นรุน่
หลังไดศ้กึษา   

- ตลาดปลานโิจ แหลง่อาหารทะเลสดของเมอืงซปัโปโรซปัโปโรเป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุ และเรยีก
ไดว้า่เป็นหัวใจของฮอกไกโดเลยทเีดยีว เพราะฉะนั%นจงึเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�ขาดไปไมไ่ดใ้น
โปรแกรมเที�ยวฮอกไกโด ที�นี�ม ี“ตลาดปลานโิจ” หรอืเรยีกเป็นภาษาญี�ปุ่ นวา่ “NijoIchiba” เป็น
ตลาดเกา่แกตั่ %งแตปี่ ค.ศ. 1903 ตั %งอยูก่ลางเมอืงซปัโปโร ใกลก้บัหอสง่โทรทัศน ์ไมไ่กลจากรมิ
แมนํ่%า Soseiและอยูส่ดุปลายดา้นตะวันออกของยา่นชอ้ปปิ%งถนนทานุกโิกจพิอด ีโดยมหีลังคาจั�ว
สฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลักษณ ์

***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื1อสะดวกในการทอ่งเที1ยวของทา่น*** 

 

พักที� T-Mark City Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั%ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที1 6 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ–กรงุเทพฯ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) บรกิารอาหารกลอ่งบนรถ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะเพื�อเตรยีมตัวกลับสู ่กรุงเทพมหานคร 
09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยเที�ยวบนิที� HB7905(บรกิารอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

16.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 4,500 เยน ตลอดทรปิ 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที1ทาํการจอง หากไมชํ่าระภายในวนัที1
กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที1น ั1งตามเงื1อนไข 

 

อตัราคา่บรกิารนี?รวม 
• คา่ตั{วเครื�องบนิไป-กลบั ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ%ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท MedicalInsurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 
• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ%าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที1มหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะ

พอใจในการบรกิาร) 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ื1อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํ  
เพื1อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ: 

1. โรงแรมที1ญี1ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น

หอ้งที1นอน 2 ทา่น และหอ้งที1นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที1พกั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะ

ไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิzในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิ?ลสําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเที1ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน

กรณีที1มเีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณท์ี1ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

เนื1องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี1ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั1วโมง / วนั  

หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิzในการสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ั?งนี? บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั %งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ?นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื1อนการเดนิทางหรอื เปลี1ยนแปลงราคา 



เง ื1อนไขการชําระเงนิ 
• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เง ื1อนไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั %งหมด 
• กรณีกรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารกา

รันตมีดัจําที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ %งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื�อออกตั{วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ั\วได ้
เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณทีี�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ%น

ไป 
• ในกรณทีี�สายการบนิประการปรับขึ%นภาษีนํ%ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ%ามนั

เพิ�มตามความเป็นจรงิ 
• ตั{วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี�เกดิ

เหตสุดุวสิัย หรอืเหตกุารณท์ี�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัย
และผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิัย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบัุตเิหต ุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั %งสิ%น 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณใีดๆ ทั %งสิ%น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที�ระบไุว ้  เนื�องจากการครอบครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี%าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์ หากทา่น
ถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทั %งสิ%น 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั%งหมด 

 

รายละเอยีดเกี1ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี1ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ%นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี% 

1. ตั{วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น

ได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 



3. ชื�อ ที�อยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก 
โรงแรม เป็นตน้) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 
 

เอกสารที1อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญี1ปุ่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที1ตรวจคนเขา้เมอืงที1ประเทศญี1ปุ่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น  
(กรณกีารเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย

คณุสมบัตเิพื�อการพํานักระยะสั %นเทา่นั%น 
3. ในขั %นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งในปรเทศไทยและประเทศญี�ปุน่ 
อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีใดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ 6ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


