
 

 
  
 

 

 

 
 



 

 
  
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์

เคานเ์ตอร ์2 / 4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ620  

วนัที่สอง ชิโตเสะ – หมู่บา้นราเมน – บอ่น ้าสีฟ้า – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - ชอ้ปป้ิงอิออน 

08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ 

หมู่บา้นราเมน”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่ง

ช่วงเวลาน้ันเป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึ้ น ณ าไ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่

หลากหลายชนิดของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเ้สร็จส้ินลง

ราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อก าเนิดขึ้ นจากความคิดสรา้งสรรค์ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน  

อาทิเช่น วธีิการคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่ไดน้านขึ้ นโดยเคลือบผิวน ้ าซุปดว้ยน ้ามนัหม ูหรือ

จะเป็นน ้าซุปซีอิ๊ วที่เค่ียวจากกระดูกหมแูละน ้าสต๊อคซีฟู้ ด ปลาซารดี์นแหง้ หรือ “นิโบะช”ิ และ

เสน้บะหมี่ที่มีส่วนผสมของน ้ าน้อยกว่าปกติและดว้ยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน 

เมอืงอาซาฮิกาวา่แห่งน้ีเป็นที่ช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (CASH BACK คืนทา่นละ 1000 เยน) 

 

 

 



 

 
  
 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ื่อว่า “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความน่ารักของเมืองน้ีอยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรา

มา น าท่านชม บอ่น ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน ้ าสี

ฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสรา้งเขื่อนเพ่ือ

ไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ 

Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมอืง โดยที่กน้บ่อ

น ้ าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสี

ฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมท้ี่โผล่ออกมาจาก

พ้ืนผิวน ้า ท าใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสี

ของบ่อน ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่

ละฤดูกาลอีกดว้ย น าท่านชม สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า 

ซึ่งไดร้บัความนิยมมากที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู ้

เขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ 

ไปถึงกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งน้ีไดม้ีแนวความคิดที่ว่า สัตวต่์างๆ ควร

ที่จะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน้ั์นๆ จึงท าใหทุ้กท่านได้

สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แทจ้ริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นก

เพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ **เน่ืองจากวันที่ 09 – 27 

เมษายน 2561 สวนสตัวปิ์ดท าการขอน าท่าน  เดินทางสู่เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม พิพิธภณัฑ์

น ้าแข็ง (ICE PAVILLION) ซึ่งเป็นสถานที่จดัแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกบัผลงานการป้ัน

ตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่าน้ีเ ป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มี

ชื่อเสียง นอกจากน้ีภายในถ ้ายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ ้าหินงอกหินยอ้ย  

ใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระใหท้่านได้เก็บภาพ

ความประทบัใจ ** จากน้ันน าท่านเขา้สู่ที่พกั 

ที่พกั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือ ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 หลังจากเขา้ที่พกัแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอิ้ออน  ใหท้่านไดซ้ื้ อของ

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบั

รา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

 
  
 

 

วนัที่สาม เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – พิพิธภนัฑเ์ครื่องแกว้ - โรงงาน

ช็อกโกแลต – ดิวต้ีฟรี– เต็มอ่ิมกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมือง

ท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง

ของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์

ตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมา

จากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศใน

แถบยุโรป อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมือง

เลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ

เป็นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถ่าย

สินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง  ภายหลังเลิกใชจ้ึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนส าหรับ

นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกนั่นเอง  จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี ซึ่งมอีายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่

ถกูสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของ

ตัวเองขึ้ นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้ีกดว้ย   น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์ครื่อง

แกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้ครื่องแกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่

แตกต่างกนั 

เที่ยง บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบ่า้นอิชิ

ยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญ่ีปุ่ น 

ท่านสามารถเลือกซื้ อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไมไ่ดเ้ลย

คือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็น

ช็อกโกแลตที่ข้ึนชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูป



 

 
  
 

เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากน้ี

ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวัติความ

เป็นมาของโรงงาน  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับ

คุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยจากน้ัน  จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบัง

ฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตั้งขวางใน

แนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin   

ค า่ บริการอาหารเย็นณ ภตัตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจา้ฮอกไกโด–มิตซุยเอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอ้ิฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจาก

หมูบ่า้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็น

น้ันไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง

วฒันธรรมส าคญัของชาติเมือ่ปีพ.ศ. 2512 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาล

เจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจา้น้ีมชีื่อวา่ 



 

 
  
 

 

 

 

 

ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิต

ของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่

ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจงึนิยมไปสกัการะไมข่าดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวญัและ

ก าลังใจ   

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ทันสมยัแหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิ

เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้

แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยังมีศูนย์

อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ที่มี

สินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย *อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*  

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นซูซิกิโนะ (Susukino) ซึ่งเป็นย่านกินด่ืม เที่ยวกลางคืนที่

ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่ น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง

ซัปโปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆสถานี

รถไฟใตดิ้น Susukino ในเวลาค า่คืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านน้ีจะเปิดไฟ

ประชนักนั สีสนัละลานตาดึงดูดลูกคา้กนัเต็มที่ รอบๆบริเวณน้ีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน

บันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 

4,000 รา้น!! ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึ้ นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงาน

ออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนูและบริการของรา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด 



 

 
  
 

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ 

XJ621 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

12 – 16 เมษายน 2561 49,999 10,000 39,999 

13 – 17 เมษายน 2561 49,999 10,000 39,999 

20 – 24 เมษายน 2561 35,999 8,000 27,999 

09 – 13 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

11  - 15 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

18 – 22 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 33,999 8,000 25,999 

 



 

 
  
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
 

 

การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
  
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 



 

 
  
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการ 

ที่ช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการ 

ที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
 



 

 
  
 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท    



 

 
  
 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้ง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 


