
 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง 
 



 

 

 

 

 

 

��.�� น. พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั�น 3 ประตูหมายเลข ) สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์
เคานเ์ตอร ์) เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น โดยเที�ยวบินที� XJ620  

วนัที�สอง ศาลเจา้ฮอกไกโด– ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสตัวอ์า
ซาฮิยาม่า 

 

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผ่านขั!นตอนการตรวจ
คนเขา้เมืองของประเทศญี�ปุ่นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ 
ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั B ของญี�ปุ่น ผังเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง
หมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทั �วไปในญี�ปุ่นซึ�งไดร้บัคาํแนะนําและพฒันา
จากผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมริกนั ดงันั!นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผืนผา้ตามพื! นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของ
ศาสนาชินโต ที�สรา้งตั!งแต่ปี 1871 ซึ�งแต่เดิมศาลเจา้นี! มีชื�อว่าศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอก
ไกโดต่างใหค้วามเลื�อมใสศรทัธามาก เพราะเชื�อกนัวา่เป็นที�สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์
เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั!งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี!  
ดงันั!นคนทอ้งถิ�นจึงนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั!น นําท่านชมดา้นนอกของ ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ�มก่อสรา้งเมื�อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาที�ใชอิ้ฐ
มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที�ทาํมาจากหมู่บา้นซิ
โรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี! ผ่านการใชง้านมายาวนาน
กวา่ 80 ปีแต่ความงดงามที�เห็นนั!นไดร้บัการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 
แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลือ



 

 

 

 

 

 

อยู่ไม่กี�แห่งจึงไดร้ับการขึ! นทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื�อปีพ.ศ. 
2512 จากนั!น     นําท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที�เก่าแก่และเป็นอีก
สญัลักษณ์ที�สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ�ง สรา้งตั!งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรง
ฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปลี�ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอก
เวลาตั!งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ที�อยูคู่่
กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ! นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที�สาํคญัอีกแห่ง
หนึ�งของญี�ปุ่น   จากนั!นนําท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า นําท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิ
ยาม่า ซึ�งไดร้บัความนิยมมากที�สุดในญี�ปุ่น ซึ�งในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต่์างๆ 
ที�ไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบที�ท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ั �ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ E ลา้นคนจากทั �ว
โลก โดยสวนสตัวแ์หง่นี! ไดมี้แนวความคิดที�วา่ สตัวต่์างๆ ควรที�จะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�
ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั!นๆ จึงทําใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที�
แทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจาก
ขั! ว โลก นก เพนกวินสายพัน ธุ์ ต่ า งๆ  รวม ถึ ง
ครอบครวัลิงอุลงัอุตงัแสนรู ้

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
พกัที�  โรงแรม SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดบั
เดียวกนั 
วนัที�สาม นํ� าตกกิงกะและนํ� าตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป (คามิ

ยุเบทส)ึ - อิออน 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านชมความงามของ นํ�าตกกิงกะและนํ�าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ

ธรรมชาติของนํ!าตกที�จดัไดว้่าเป็นวิวธรรมชาติที�สวยที�สุดติดหนึ�งในรอ้ยของญี�ปุ่น นํ!าตกทั!ง
สองแห่งนี! มีตน้นํ!าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ!าตกทั!งสองแห่งนี! จะแข็งตวั
กลายเป็นนํ!าแข็ง  นําท่านชมทุ่งพิงคม์อสหรือชิบะซากุระ (ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ) แห่ง
เมืองทาคิโนอูเอะตั!งอยู่ในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ที�นี� เริ�มปลูกพิงค์มอสสม์าตั!งแต่ปี 
1957 โดยเป็นการร่วมมือของชุมชนเพื�อสรา้งจุดขายในการท่องเที�ยวบนพื! นที� 100,000 
ตารางเมตรของทุ่ง แห่งนี!  นอกจากจะมีดอกพิงคม์อสที�บานสะพรั �งเต็มทอ้งทุ่งเหมือนพรมสี
ชมพขูนาดใหญ่ในชว่งเดือนพฤษภาคมไปถึงตน้เดือนมิถุนายนของทุกปีแลว้ ที�นี� ก็ยงัรายลอ้ม 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ไปดว้ยภูเขา และนํ!าตก จึงทาํใหที้�นี� เป็นอีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�สวยงามและมี
เสน่หไ์ม่แพที้�ใดในญี�ปุ่น  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสนั กว่า 120 เฉดสี ไม่ตํ �ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดู
ใบไมผ้ลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ�งกลางของแนวชายฝั�งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงราย
พรอ้มตอ้นรับการมาเยือนของนักท่องเที�ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งนี! เกิดจากความ
พยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที�จะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลกูเพื�อเป็น
สินคา้ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จน
เป็นพื! นที�กวา้งขวางและสามารถดึงดดูสายตาผูที้�สญัจรไปมา
บนทางหลวงได ้ นําท่านชอ้ปปิ! งยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสั
โกอิ้ออน  ใหท่้านไดซื้! อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 
อาทิเชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบั
รา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยน
เท่านั!น 

คํ �า อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั 
ที�พกั  SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สี� ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑเ์ครื�องแกว้-

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร-ีดิวตี� ฟร ี- บุฟเฟ่ตข์าปู � ชนิด 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที�หมู่บา้นอิชิยะ

ซึ�งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที�มีชื�อเสียงที�สุดของญี�ปุ่น 
ท่านสามารถเลือกซื! อช็อกโกแลตต่างๆและที�พลาดไม่ได้
เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซึ�ง
เป็นช็อกโกแลตที�ขึ! นชื�อที�สุดของที�นี� เลยทีเดียว หรือเดิน
ถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที�ตกแต่งดว้ย



 

 

 

 

 

 

สวนดอกไมส้วยงาม สไตลยุ์โรป นอกจากนี! ท่านจะไดเ้ลือกซื! อช็อคโกแลตที�หาซื! อที�ไหนไม่ได ้
และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงานอีกดว้ย  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ�งถือเป็นเมืองท่าที�มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรือนนั!น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
สไตลต์ะวนัตกเนื�องจากในอดีตเมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพล
มาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศญี�ปุ่นและประเทศ
ในแถบยุโรป  อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของ
เมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลอง
โอตารุเป็นคลองที�เกิดขึ! นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อ
ปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถม
คลองครึ�งหนึ� งเป็นถนนสําหรับนักท่องเที�ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ�งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลึกนั�นเอง นํา
ท่านชมพิพิธภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้ครื�องแกว้ที�
ออกมามีรูปแบบและสีที�แตกต่างกัน  นําท่านชม พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตร ีซึ�งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที�ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน อีกทั!งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีในสไตล์
ของตวัเองขึ! นมาเป็นที�ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย 
จากนั! นนําท่านช้อปปิ! งสินค้าเครื�องสําอางค์ อาหารเสริม 
เครื�องประดบัคุณภาพดีที�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปปิ! งตามอธัยาศยั 

ค ํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์� งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 
และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
ที�พกั  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�หา้ อิสระเตม็วนั หรอืชอ้ปปิ� งที� เจอาร ์ทาวเวอร ์
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ! ง หรือเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตึกที�สงูที�สุดในซปัโปโร ตั!งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร ์

ซัปโปโร เป็นทั!งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG 
CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสื! อผา้แฟชั �นวยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื�องสาํอาง
อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั!งอยูที่�ชั!น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที�ระดบั
ความสงู 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั!งกลางวนั
กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ �าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั!งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ
จากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซึ�งที�ชั!น 10 เป็น
ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมีอยูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น
ซซูกิูโน่ (ไม่รวมตั kวขึ! น จุดชมวิวราคาประมาณ lmm-nmmm เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที�ใหญ่ที�สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี!  สรา้งขึ! น
เมื�อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี! รูจ้กักันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 
เพราะสตัวท์ะเลที�จบัไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี! ทั!งสิ! น ซึ�งจะมีความสดมากเหมือน
ไปเดินซื! อที� ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั!งนักท่องเที�ยวในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที�นี�ยงัขึ! นชื�อเรื�อง ไข่หอยเม่น
และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกิโนะ ตั!งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ�งถือเป็นย่านที�คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที�สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ �าคืนที�มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั
ต่างๆ บนตึกที�ตั!งอยูใ่นยา่นแห่งนี!  นอกจากนั!นยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ! ง รา้นอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั!งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 



 

 

 

 

 

 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที�นักท่องเที�ยวจะนิยมมา ณ สถานที�
แหง่นี 

เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ �าตามอธัยาศยั 
พกัที�  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์เที�ยวบินที� XJ621 
j5.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 
**************************** 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ“ 
 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ �-� ท่าน 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคาทวัร์
ไม่รวมตั mว 

j� – jn พฤษภาคม �Bqj �B,sss t,��� �n,sss 
jn – �� พฤษภาคม �Bqj �n,sss t,��� �s,sss 
js – �) พฤาภาคม �Bqj �B,sss t,��� �n,sss 
�) – �s พฤษภาคม �Bqj �n,sss t,��� �s,sss 
�q – �j พฤษภาคม �Bqj �B,sss t,��� �n,sss 
�j พ.ค. – �B มิ.ย. �Bqj �t,sss t,��� ��,sss 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ �B�� เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 



 

 

 

 

 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง � ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ j�,���.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิwในการ
คืนมัดจาํทั�งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั mวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�
เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ�ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ �j วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ j. ตั mวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั kวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ!าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน rm กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ r ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื! อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ n,mmm,mmm บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี�  

1. ตั mวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ� นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั!นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน ns วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ n,lmm บาท** 
 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ �,B�� เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม l% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย E% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั!งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย rn วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์!นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี!  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั!นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี!  



 

 

 

 

 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
)B วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั!งหมด 
ทั!งนี!  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั kวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื! อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั!งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี!  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั!นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์! สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั!น 

2. ทัวร์นี! เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั!งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั!งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ns 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย l วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย nm วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั kวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั!งนี!  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ} ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ! นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี! คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั!น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ! น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั kวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื! อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั!น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
j. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ! นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน nmm มิลลิลิตร
ต่อชิ! น และรวมกันทุกชิ! นไม่เกิน n,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ n ใบเท่านั!น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั!น  
�. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั!น  
�. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื! อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด  ไข ่เนื! อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี!  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 


