
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ  

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี - ท าเนยีบ

รฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 

08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น 
น าทา่นสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต า่ของภูเขา
เท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอื

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท !์!! 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 

แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 
เมตร 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามีรูปแบบ

และสทีีแ่ตกต่างกัน น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่งใน
รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิิธภัณฑก์ล่องดนตรีในญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นอกีหนึ่งใน

สถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 

จากนัน้ น าทา่นชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ

บาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มา



  

 
 
 

ยาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่

ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

ส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

 

น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซัปโปโรอกี

แห่งหนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอ
นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คู่

กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี

รา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา
มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

 
ค า่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  โรงแรม  PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL ระดบัเดยีวกนั 



  

 
 
 

 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสซุาน – ภูเขาไฟ 

                         โชวะ - สวนหมภีูเขาไฟโชวะ - จดุชมววิทะเลสาบโทยะ - ออิอน - ซปัโปโร  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด หรอื

จะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อุปกรณ ์และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน)  

* ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ัน้* 
 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที ่ งดงาม น ้ารอ้นในล าธาร
ของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขา

สามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน 
อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภูมทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าที่

ไหลออกจากบอ่โอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่

เทา้พรอ้มชมทวิทศันท์ีง่ดงาม  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทกุทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลักฐาน
พบวา่ ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภุมทิัศน์ของพืน้ทีแ่ถบนี้อย่าง



  

 
 
 

ตอ่เนื่อง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภูเขาไฟทียั่งคกุรุ่นมคีวันสขีาวลอยขึน้มา

ตลอดเวลา (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) (รวมคา่ขึน้กระเชา้และคา่เขา้สวนหมแีลว้) 

 

 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีี

น ้าตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชว์

ลลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี้ก็สามารถเขา้ไปยัง
หอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรู

ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนีย้ังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 

และยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ทีอ่ยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  

 

 
 



  

 
 
 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ 

อาทเิช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยน

เทา่นัน้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  
 **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  โรงแรม  PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานโมอาย -  ขอพรพระอะตามะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ดวิตีฟ้ร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็น

แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงล าดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่ว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 

 
 

อุทยานโมอาย มพีื้นทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 

(ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญีปุ่่ น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

 

 



  

 
 
 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้

ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่
เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และ

มันฝร่ังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน

อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว

หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทุกทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแนน่อน 

            
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วม
แฟชัน่ทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ี

Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปู 
ทีพ่กั  โรงแรม  PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.55 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 621 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



  

 
 
 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

****************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 24,999 8,000 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 26,999 8,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 26,999 8,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 25,999 8,000 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่น

การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 



  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 
 
 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 



  

 
 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


