
 

 
 

 
 

 
            

  ** ชมใบไมเ้ปล่ียนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวทิยาลยัฮอกไกโด” ทั้งสองขา้งทางความยาวกวา่ 380 เมตร 

** ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายท่ี ย่านทานูกโิคจ ิและ ย่านซูซูกโินะ 

** ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น สบายๆ 2 คืน 

** ม้ือคํ่าสุดพิเศษ!! บริการท่านดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด พร้อมขาปูยกัษ์ 3 ชนิดไม่อั้น 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1 ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง 11-16, 13-18, 18-23 (วนัปิยะฯ) ตุลาคม 2559  

      19-24 (วนัปิยะฯ), 21-26 (วนัปิยะฯ) ตุลาคม 2559 

 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

   

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินชิโตเซ่ 

20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง  เมอืงบิเอะ - BLUE POND - เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka) - น่ังกระเช้าขึน้ชม ภูเขาคุโรดาเกะ 

                        - เมอืงโซอนุเคียว - นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ื้อว่า “Small Town Of The 

Most Beautiful Hills”) ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซ่ึงในฤดูหนาววิว

ระหวา่งสองขา้งทางจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนินเขา 

ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นบัเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบนัทึกไวใ้นความทรงจาํอยา่ง

ยิ่ง โดยสถานที่แห่งน้ีเป็นที่ รู้จกักันดีและได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่ นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาํ

ภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย)  

จากนั้นนาํท่านชม “บ่อนํ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND”  บ่อนํ้ าสีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อน

เพือ่ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดยที่กน้บ่อนํ้ า

แห่งน้ีจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไมท้ี่โผล่ออกมาจากพื้นผิว

นํ้ า ทาํให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อนํ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละ

ฤดูกาลอีกดว้ย ต่อดว้ยนาํท่านสู่ “เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากวา้งใหญ่ที่มีดอกไมน้านาพนัธุ์นับ 10 

ชนิดปลูกเรียงรายสลบัสีกนัเป็นแนวยาว ให้ท่านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสัน

ของดอกไมท้ี่ไกลสุดลูกตา อาทิเช่น ดอกแคลิฟอร์เนียป๊อปป้ี, โคเชีย, คิคาราชิ, ดอกทานตะวนั  ให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพความสวยงามและบนัทึกความประทบัใจ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่ “ภูเขาคุโรดาเกะ” สูง 1,984 เมตร เป็นจุดที่นิยมในการเร่ิมตน้เขา้ชม

อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National Park) เปล่ียนบรรยากาศ

ของการเดินทางโดยการ “น่ังกระเช้าขึน้ชมภูเขาคุโรดาเกะ” นาํท่านชมความ

งามของธรรมชาติดา้นล่างจากยอดเขา ณ จุดชมววิดา้นบน ท่านจะไดช้มความ

งามของใบไม้เปล่ียนสีที่สวยสะดุดตาอีกจุดหน่ึงของฮอกไกโด  เพราะ

สามารถชมความงามของธรรมชาติไดจ้ากระเชา้มุมสูง สีของใบไมห้ลากสีสนัสลบักนัอยา่งสวยงาม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคยีว” นาํท่านชมความงามของ "นํ้าตกกิงกะและนํา้ตกริวเซ" เพลิดเพลิน

ไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนํ้ าตกที่จดัไดว้า่เป็นววิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่ น 

นํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้นํ้ าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายนํ้ าท่ีไหลรวมกนักลายมา

เป็นแม่นํ้ าอิชิคาริได ้

 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL OR SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือ

ของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น 

เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น

คลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 



 

   
 

วนัทีส่าม หมู่บ้านราเมน - เมอืงซัปโปโร - เข้าชมทาํเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกา + โอโดริปาร์ค -  

ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวทิยาลยัฮอกไกโด - ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจิ+ย่านซูซูกโินะ -  

บุฟเฟต์ปู 3ชนิด 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ท่ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมี

ช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนักนัทาํราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบ

ทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน

ของราเมนอะซะฮิคะวะเพือ่ใหเ้ป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก  จากนั้นนาํท่านสู่ 

“ซัปโปโร” เมืองหลวงแห่งเกาะฮอกไกโด นาํท่านเขา้ชม “ทําเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อค

อเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้ งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ 

สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะยา้ยไป ที่ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึง

ตั้งอยู่ดา้นหลงัตึกแดงหลังน้ี  นาํท่านผ่านชม “หอนาฬิกา” ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่

สาํคญัของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง และ “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั้งสวนและถนนที่ตดัผ่าน

ยา่นใจกลางเมืองจากตะวนัออกไปตะวนัตก เป็นสถานท่ีจดัเทศกาลหิมะไดอ้ยา่งงดงามอลงัการและเก่าแก่ที่สุด

แห่งหน่ึงของโลกในช่วงฤดูหนาว  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลยัฮอกไกโด ท่านจะพบเห็น “กิงโกะอเวนิว” หรือ 

“ถนนต้นแปะก๊วย” บริเวณทิศตะวนัออกของมหาวทิยาลยั มีตน้แปะก๊วยประมาณ 70 ตน้ ขนานกนัไปตามถนน

ที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร ใบของแปะก๊วยมีสีเขียวและจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี (การ

เปล่ียนสีของใบไม้จะขึน้อยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอื้ออาํนวย โดยเร่ิมประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป) อิสระ

ใหท้่านไดบ้นัทึกภาพตามอธัยาศยั  

นาํท่านสู่ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร

มากมายนับพนัเต็มไปดว้ยนักท่องเท่ียวนักชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงท่ีขายราเม็ง

มากมายจนไดรั้บการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนน



 

แห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร และย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อยา่ง” 

ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม หอมแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่าน

ไดล้ิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหนา้ต่าง อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั 

เน้ือแกะชั้นดี บริการแบบอ่ิมไม่อั้น 

 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO OR NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่า 

    
 

วนัทีส่ี่  ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ-  

                        ออิอนพลาซ่า - ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 

1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหา

ได้จากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ ง

นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไข่หอย

เม่นและไข่ปลาแซลม่อน  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือ

เป็นของฝากทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชม

อุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต 

รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือก

ซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบั

อ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จาก

คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น 

พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิว



 

ทิวทศัน์ที่สวยงาม และนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกล

จากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” อีกทั้ง

ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้าน

ช่ือดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของที่ระลึกและร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงราย

ดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ  

นาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานา

ชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 พักที่ JOZANKEI VIEW HOTEL OR KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีห้่า  สวนนํา้แร่ฟุกดิาชิ - ภูเขาโยเตอ ิ(ผ่านชม) - จุดชมววิ ณ ทะเลสาบโทยะ - เมอืงโนโบริเบ็ทสึ -  

จโิกกดุานิ - ห้างมติซุย เอ้าท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้ นนําท่านชม “สวนนํ้าแร่ฟุกุดาชิ” เป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งนํ้ าแร่ผุด  

ที่ผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นํ้ าแร่ที่มีช่ือเสียง

ของประเทศญี่ปุ่ น นาํท่านผ่านชม “ภูเขาโยเตอิ” ที่ไดรั้บการกล่าวขานกนัว่าเป็น 

“ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขาน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองนํ้ าพุธรรมชาติที่เกิดจาก

การละลายของหิมะ นาํท่านสู่จุดชมววิ “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นโดยมีเส้น

รอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่าน

จะไดเ้ห็นบ่อนํ้ าร้อนที่มีควนัพวยพุง่ออกมาจากพื้นหินพร้อมกบักล่ินกาํมะถนั 

ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่



 

ชัว่กลัป์ 

นาํท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก 

อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก 

จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งชอ้ป 

และ ชิมตามอธัยาศยั  

 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL OR GRAND TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

    
 

วนัทีห่ก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  11-16, 13-18, 18-23 (วนัปิยะฯ) ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 57,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  55,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 53,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 



 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

เดนิทาง  19-24 (วนัปิยะฯ), 21-26 (วนัปิยะฯ) ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -22,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 23/5/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 



 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 



 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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