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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มกรำคม – มนีำคม 2561 

 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    

2 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

 

พกัเดีย่ว 
จำ่ยเพิม่ทำ่น

ละ 

 

เด็กทำรก 
(อำยไุมเ่กนิ2 ปี) 

28 มกราคม – 01 กมุภาพันธ ์2561 29,900 29,900 8,900 9,500 

29 มกราคม – 02 กมุภาพันธ ์2561 29,900 29,900 8,900 9,500 

04 – 08 กมุภาพันธ ์2561 43,900 43,900 8,900 9,500 

05 – 09 กมุภาพันธ ์2561 43,900 43,900 8,900 9,500 

11 – 15 กมุภาพันธ ์2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

12 – 16 กมุภาพันธ ์2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

18 – 22 กมุภาพันธ ์2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

19 – 23 กมุภาพันธ ์2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

25 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

26 กมุภาพันธ ์– 02 มนีาคม 2561 35,900 35,900 8,900 9,500 

04 – 08 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

05 – 09 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

11 – 15 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

12 – 16 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

18 – 22 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

19 – 23 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

25 – 29 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

26 – 30 มนีาคม 2561 33,900 33,900 8,900 9,500 

 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข …. เคาน์เตอร ์.... โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 22.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines  เท่ียวบินท่ี HB 7904 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – ดาเตะจิไดมรูะ – ทะเลสาบโทยะ 
    

 07.55 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าคณะเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่



   
 
 
 
 

 
 

แตกต่างกนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น ภายในเมอืงแห่งนี้เตม็
ไปดว้ยโรงแรม และทีพ่กัสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกงัมากมาย  

  แล้วน าท่านชม จิโกกดุานิ  หรอื หุบเขานรก  ซึ่งเกดิจาก
ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิ่น
ของกัมมะถัน ชมบ่อน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็น

ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่  มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุ่ง
ข้าวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่
เหนือปล่องภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุุ 

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิด้านบน ท่านสามารถ
มองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) และภเูขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และจุดชม
ววิอกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่
ทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟอสุใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะท ุ

  ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาไฟอสุ ุ(Usuzan) เป็นภูเขา
ไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 
ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ่งท าใหเ้ถ้าถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะ
ทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน  

 
 
 
  แล้วน าท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้ าตาล 

นกัท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิ
ผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลลีาออ้นขอ
อาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูทีเดียว 
หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ ก็สามารถเข้าไปยังห้อง
สงัเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมสีนี ้าตาล
เดนิผ่านไปมา และได้ยนิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบาย
อากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้ย ังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล     
ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   



   
 
 
 
 

 
 

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิ
จากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อนัดับสามของ
ญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟท าใหม้ลีาวาทบัถม
จนปิดกัน้ทางน ้าไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลงัมี
ภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชนิซงั ส่วนดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึ
เป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวิวที่
งดงามทีส่ดุอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าทา่นพกัคา้งคนื ณ ทีพ่กับรเิวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรอืเทยีบเทา่  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง โอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – สนุกสนานลานสกี – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่  เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม และมสีไตล์
รปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์   

  แลว้น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดร้บัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็น
หลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลอง
ครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึ่งก็
ได้ท าการปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยงัปรบัปรุง
ทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  
อสิระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลอืกชมสนิค้าพื้นเมอืง
งานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่
กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ  

  ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม่ ๆ   ใหอ้ร่อยจนลมือว้น
กนัเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซื้อของฝากเป็นอย่างด ี และ



   
 
 
 
 

 
 

ยงัมอีกีหนึ่งรา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากบัรา้นนี้ คอื ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้ตวัพ่อ ทีห่าตวัจบัได้อยาก
เหลอืเกนิ  เพราะอรอ่ยอยา่งเหลอืเชือ่ ว่ามขีนมแสนอร่อยชนิดนี้อยูบ่นโลกดว้ยหรอ  ดว้ยบรรยากาศ
ในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  (Buffet + Crab) 
 บ่าย น าท่านไปยงั SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกีที่

มคีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีู่สกทีัง้หมด 14 ลู่สก ีประกอบไป
ดว้ย คอร์สส าหรบัมอืใหม่และครอบครวั 6 คอรส์ เนินลู่สกี
ชนัปานกลาง 4 คอร์ส และเนินลู่สกีแบบยาก ส าหรบัผู้ที่
ช านาญแล้วอกี 4 คอรส์  และม ีSNOW KIDS PARK สวน
สนุกส าหรบัเดก็เลก็ มทีอ่สไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานส าหรบัผูท้ี่
ไมเ่คยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูยอ์าหารและทีน่ัง่ส าหรบันกัพกับรกิาร  

 
(ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 

 
 
 
 
 
 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

  อิสระอาหารค า่ตามอธัาศยั  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ฟารค์ – ตลาดปลาโจไก 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 เช้านี้ น าท่านชมอดีตอาคารที ่ว่าการของฮอกไกโด 

(Former Hokkaido Govt. Office Building) (ตึกอิฐแดง) 
เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอด
แหลมและกรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือน
อนุสาวรยี์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  แล้วน าชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร     
มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้สีด่้านทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็น



   
 
 
 
 

 
 

หอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานทีน่ักท่องเที่ยวทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึ  

   แล้วเดินต่อไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Promenade)  ซึ่งเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บรเิวณเกาะ
กลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่ง
สญัญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึ่งสามารถขึ้นไป
ชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึง่บรเิวณนี้ในชว่งงาน  
  เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครัง้ที ่

69 ประจ าปี 2018  (จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่5-11 กมุภาพนัธ์) 
ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดหูนาวสดุยิง่ใหญ่ประจ าปีของเมอืงฮอก
ไกโดที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงาน
เทศกาลที่ได้รบัความสนใจจากผู้คนทัง้ในและต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวแห่เขา้ชมงาน
อย่างล้นหลามโดยในปีล่าสุดมยีอดผู้เขา้ร่วมงานถึง 2 ล้านคนเลยทีเดียว อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมที่
ไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได้   

 
 
 

แลว้น าคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และ
ร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรยีงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง 
รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น  ๆ ใน
ทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคา
กเ็หมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในตลาดปลาโจไก (Japanese Set) 
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยกัษ์ สามารถจุผูช้ม

ได้มากถึง 80,000 คน เปิดใช้เมื่อปี 2001 ปัจจุบันใช้เป็น
สนามส าหรบัฝึกซ้อม ทีมเบสบอล Hokkaido Nippon-
Ham Fighters และทีมฟุตบอล Condasole Sapporo 
ซ่ึงเมสซ่ีเจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) กองกลางทีมชาติ
ไทย ก็เล่นให้กับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งน้ีด้วย
เช่นกนั ถ้าพูดถงึความทนัสมยัของสนามแห่งนี้ ตวัสนาม



   
 
 
 
 

 
 

สามารถสลบัชนิดของพื้นได้ระหว่างพื้นหญ้าจรงิและพื้นหญ้าเทียม ใช้เวลาสลบัพื้นที่ประมาณ 5 
ชัว่โมงเท่านัน้ และยงัเป็นทีใ่ชจ้ดันิทรรศการ หรอืคอนเสริต์ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัมจีุดชมววิ 
ทีท่ าเป็นทอ่ยืน่ออกมา สามารถมองเหน็เมอืงซปัโปโรไดท้ีค่วามสงู 53 เมตร  

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั  MITSUI OUTLET PARK  เอา้ท์เลทซึ่งเปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์
กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบด้วยแบ
รนด์ดงัถงึ 130 แบรนด์  ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่านี้ จะมี
ถงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 
9 แบรนด์ที่เปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้
ภายในหา้งยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ เชน่เดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนกัทอ่งเทีย่วจากต่างชาตไิดส้มัผสั  

 เยน็ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 
ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคา
โครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นค้าและ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน 
แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรา
เมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้า
ซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
  
วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 09.55 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline   เท่ียวบินท่ี HB 7905 
 15.25 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 



   
 
 
 
 

 
 

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

 ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร  

ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

** ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์** 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจองทวัร ์เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั 

1. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

4. รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

5. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้ 

6. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯ

ไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้

จดัก ากบัเท่านัน้ 

8. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 

9. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

10. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยว

และ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง   
   



   
 
 
 
 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ และการจองทวัร ์
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิัทฯ เพื่อเชค็ว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทาง

ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระค่าบรกิาร 
    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารการจองทวัร ์
    3.2 กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  พรอ้มค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบั  1,500.- บาท/ท่าน/ทริป 

 
4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ , เลื่อน หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และถ้า

หากในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศตามทีร่ะบุไว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิัทท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ น าทศันาจรตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 



   
 
 
 
 

 
 

- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวี
ซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500.- บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อณุหภมิู 
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