
 

 
 

 
 

 

** ชมวิวมุมสูงดว้ยการ “น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยงัยอดเขาเทนงุ ท่ีความสูง 271 เมตร 
** ชมพาเหรดเพนกวิน โชวด์งั! ปังท่ีสุดในฮอกไกโด ณ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ท่ีคุณห้ามพลาด 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี ลานหิมะ อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื่อน 
** พิเศษให้ท่านทดลองน่ัง SNOW MOBILE 
** สัมผสัแหล่งน ้าแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายท่ี ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ  
** ให้ท่านไดผ้่อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมท่ีญี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 
ก าหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่)  

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง เมืองบิเอะ - สนุกสนานลานหิมะ - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน 



08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ื้อว่า “Small Town Of The 
Most Beautiful Hills”) เพื่อให้ท่าน “สนุกสนานกับลานหิมะ” ท ากิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ใหม่กบั “หิมะ” อนัขาวโพลนให้ท่านไดส้นุกสนานลานหิมะ หรือท่านใดตอ้งการทดลองความ
สนุกกิจกรรมของลานหิมะ อิสระตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น SNOW RAFTING, SNOW BANANA BOAT และ
กิจกรรณเล่นหิมะอื่นๆ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ)  

 **พิเศษให้ท่านทดลองนั่ง SNOW MOBILE ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่า
ต่ืนตาต่ืนใจ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “พพิิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า (Sake Museum)” ถือว่าเป็นสาเกที่มีช่ือเสียง ในระดบัหัวแถว
ของญี่ปุ่ น ภายในพิพิธภณัฑย์งัมีการจดัแสดงห้องส าหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมยัเอโดะ  กล่าวถึง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของการบ่มสาเก เราจะไดช้มความพิถีพถินั ในการผลิตสาเกที่ขึ้นช่ือของเมืองอา
ซาฮิคาว่าแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนั
กนัท าราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถา่ยทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพ่ือให้เป็นที่เลื่องลือไปทัว่โลก  
 พกัที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของ
ญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออน
เซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วันที่สาม น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - 
น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมความงามของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของ 
น ้าตกที่จดัไดว่้าเป็นววิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่ น น ้าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขต 
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผสัความแรงของสายน ้าที่ไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้าอิชิคาริได ้ 
จากนั้นเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”  สวนสัตวแ์ห่งน้ีเปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตวย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง 
และยงัอยูเ่หนือสุดของ เกาะญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ และสัตวท์ี่อาศยัอยูใ่นโซน
ขั้วโลก ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตวแ์ห่ง



น้ีถือว่าเป็นตน้แบบของสวนสัตวท์ั้งหมดในญี่ปุ่ น ทั้งการออกแบบให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
เน้ือที่อนักวา้งใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาติจริงๆ สัมผสัความน่ารักของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวมากมายอยา่งใกลชิ้ด 
อาทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน ้า, ลิงอุรังอุตงั, กวางเรนเดียร์, เสือดาว
หิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ้าตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย  พิเศษ!!ไฮไลท์ของเพนกวินจะอยู่
ในช่วงฤดูหนาว โดยสวนสัตว์จะน าพวกมันออกมาเดินพาเหรด ให้ท่านได้เกบ็ภาพประทับใจอย่างใกล้ชิด 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองโอตารุ” เพ่ือเดินชอ้ปป้ิง “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของ
เมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอ
น ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงร้านช่ือดงั Le TAO มีให้ท่านไดชิ้มลิ้มลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของ
ที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi 
Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ 
ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบั
อาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม น าท่านมุ่งหนา้สู่ “ภูเขาเทนงุ” น าท่าน
เปลี่ยนอิริยาบถในการชมวิวมุมสูงดว้ยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ (Tenguyama Ropeway)” ขึ้นไปยงัยอดเขา
เทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาที เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และอา่วอิชิกา
ริไดท้ั้งหมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากน้ียงัมีร้านขายของที่ระลกึ และภตัตาคารหรู
ส าหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้อมๆกนั จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่ง
สินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้
และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ศูนย์อาหารอิออนพลาซ่า (มอบค่าอาหารท่านละ 2,000 เยน) 
 พกัที่ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ส่ี เนินพระพุทธเจ้า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ -  
บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านสู่ “เนินพระพุทธเจ้า” ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ิน
หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น มลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่



จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลง สร้างไวเ้พื่อเป็นพุทธศิลป์
ให้คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสักการบูชา จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือ
เป็นของฝากทอ้งถิ่นทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม 
แบบจ าลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือก
ชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลมอ่น จากนั้นน าท่านสู่ยา่น “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลกึ เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 
และน าท่านสู่ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้
แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวง
ที่ขายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลาง
เมืองซปัโปโร 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปยูักษ์ 3ชนิด”  
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิ่มไม่อั้น 
 พกัที่ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ห้า  ท าเนียบรัฐบาลเก่า - สวนน ้าแร่ฟุกิดาชิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -  
                        มิตซุย เอาท์เล็ต 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอก
แบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอ้ิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้น
กอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที่จะยา้ยไป ที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี  
จากนั้นน าท่านชม “สวนน ้าแร่ฟุกดุาชิ” เป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผุด ที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซ่ึง
ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่ น  



 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทุกท่านชมวิวทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลก
ในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยูใ่น
การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซ้ือ ขนม ของฝากทอ้งถิ่น 
ณ จุดบริการแห่งน้ีตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะ
ไดเ้ห็นบ่อน ้าร้อนทีม่ีควนัพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนหินพร้อมกบักลิ่นก ามะถนั ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนั
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชัว่กลัป์ จากนั้นน าท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI 
OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อม
ดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ี
ภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่  AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วันที่หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 

เดินทาง  29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ่ 68,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  66,900 บาท 



เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 64,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -23,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 4/9/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะส้ัน (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 



 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มกีารแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไมไ่ด ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย่ื้นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งย่ืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  



o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


