
 

 

 

PREMIUM SO COOL 

HOKKAIDO 6D4N 

เถี่ฝวเมือว ฮอกไกโด - นั่งกระเช้ฯไฟฟฯ้  

ภูเขฯไฟอุสุซฯน - ลฯนสกี - หุบเขฯนรกจิโกกุดฯนิ 

 บุฟเฟต่์ขฯปูฝักผ์ 

เร่ิมต้นเพีฝง 41,999.- 

 

 
 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบิน ไทย 

เคานเ์ตอร ์D เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  TG 

670 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ชิโตเสะ – หุบเขานรกจโิกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่

ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซงั 

08.30 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ นําท่านเดินทางสู่ โนโบ

รเิบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อดงัแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น  มีชื่อเสียงดา้นออน

เซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่  นําท่าน



 

 

ชม หุบเขานรกจโิกกุดานิ  เกิดจากภเูขาไฟท่ียงัไม่ดบัก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อ

โคลนเดือดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  ทะเลสาบแอ่งภเูขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยูต่รง

กลาง จากน้ันนําทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน เป็นภเูขาไฟท่ีทาํให้

เกิดทะเลสาบโทยะขึ้ นมา จากหลกัฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ  

20-50 ปี ดงัน้ันจึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพื้ นท่ีแถบน้ีอยา่ง

ต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภเูขา

ไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา  (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ)  จากน้ัน

นําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงั เพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน้ําตาลนับ  

100 ตวั ท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดไูดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด

เท่าน้ัน ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรอื TOYA KANKO HOTEL  หรอืระดบั

เดียวกนั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาตเิพ่ือผ่อนคลาย

ความเม่ือยลา้และจะทาํใหผ้ิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน

โลหิตดีอีกดว้ย 

วนัที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้  – 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี - ซปัโปโร  - เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเขา้สู่  ลานกิจกรรมหิมะ  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะ

ใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท่์านเอง  



 

 

 

 

 

 

 

 

(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน ) ** 

ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะตา่งๆนั้น  ข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และปรมิาณ

ความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์

ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหวา่ง

ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของ

เมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ น

จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จาก

เรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง  ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนสาํหรบั

นักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ  ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณข์อง

เมือง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้  โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ  จึง

ทาํใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั  จากน้ันนําท่านชม 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี  ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รปูแบบต่างๆ  สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  อีกทั้งยงั

สามารถเลือก 

คิดแบบทาํกล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้

คนรกัไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู  บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และ

อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอย

นางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

 



 

 

วนัที่สี ่ ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  – หอนาฬิกาซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด – 

ดิวตี้ ฟร ี- MITSUI OUTLET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านชมดา้นนอกของ ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเม่ือ

ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้น

กอ้นเป็นอิฐท่ีทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มา

ยาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่

หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ี

หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแหง่ จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมสาํคญั

ของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีก

สญัลกัษณท่ี์สาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมที

เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกา

และมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้

อยู ่และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการข้ึนทะเบียน 

ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัอีกแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น   

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนา

ชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และ

ชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพ

เจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมา

ตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแหง่น้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย 

เพื่อเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหาร

เสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากน้ันนําท่าน  ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต  (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่

ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์

ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้ม

ดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก  จนถึงอุปกรณกี์ฬา 

และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้ 650 ท่ี

นัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้

จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม  APA HOTEL&RESORT ระดบัเดียวกนั 

 

 



 

 

วนัที่หา้ ฟรเีดยอ์ิสระ ชอ้ปป้ิงท่ี เจอาร ์ทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมี

ไกดค์อยใหค้าํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารท์าวเวอร์  (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ด

กบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และ

ศนูยอ์าหาร มีรา้น BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเล็คทรอนิคส์ ,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอางอาคาร JR TOWER มีจุดชม

วิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบัความสงู 160 

เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั

กลางคืน โดยเฉพาะยามคํา่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ 

โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก  ยา่นซซูกิูโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมี

ตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ  10 รา้น ให้

เลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซซูกิูโน่  (ไม่รวมตัว๋ขึ้ น จุดชมวิวราคา

ประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซซูกิูโนะ เมืองซปัโปโร 

โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือ

เป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คืนท่ีมี

การเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนัต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแหง่น้ี  

นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์

ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 

4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ 

สถานท่ีแหง่นี 



 

 

- ตลาดปลานิโจ  ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลา

แหง่น้ี สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่น้ีรูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเล

ของชาวเมืองซปัโปโร ” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเล

แถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี  ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้

ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้  

มาจบัจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึ้ นช่ือเร่ือง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตาม

อธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม  APA SAPPORO RESORT HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําทุกท่านเดินทางสู่  สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

 



 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก

ครั้งก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์  

หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น 

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่า

ทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวั

ทา่นเอง  

 
อตัราค่าบริการ“ 

  
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(ตํา่กว่า 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(ตํา่กว่า 12 ปี) 

 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋ 

05 – 10 ธนัวาคม 2561 45,999 43,999 42,999 8,000 30,999 

06 – 11 ธนัวาคม 2561 45,999 43,999 42,999 8,000 30,999 



 

 

12 – 17 ธนัวาคม 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

14 – 19 ธนัวาคม 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

19 – 24 ธนัวาคม 2561 42,999 40,999 39,999 8,000 27,999 

21 – 26 ธนัวาคม 2561 42,999 40,999 39,999 8,000 27,999 

 
 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ

มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 4000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บั

สายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณา

ชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

 



 

 

หมายเหต ุ1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสาย

การบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการ

ตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทาง

รฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 

1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 4, 000 เยน/
ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือ

สาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่ง

นอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายใน



 

 

กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี 

(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบั

เงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย มีเง่ือนไขการ

คืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ

ค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่  15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของ

ค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการ

เตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี

พกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะ

ไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 

คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการ ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนด เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล คาํนําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ เปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ี

เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน

ของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็น

ตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัท

เสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง 

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน  หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํนาจ ในการใหค้าํสญัญาใดๆ 

แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่

ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด



 

 

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ 

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศ ญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้

ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมา

จากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 


