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เทีย่วตอนเหนอืสดุของญี่ปุน่ แหลง่รวม

อาหารอรอ่ย 
อลงัการกบัความสวยงามของทุง่ดอกทิวลปิและทุง่

พิงคม์อส  

ชมกรรมวธิีการผลติไวน์ และชอ้ปกระหน่า่ยา่นทานู

• อิ่มอร่อยกับ  

บุฟเฟ่ต์ขาปู  
 

22 – 27 พฤษภาคม 2561 

ราคา 42,900.- 
XJ 620 BKK – CTS 

23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS – BKK 
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20.00  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 

 

 
 

08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น – ปราสาทไวน์อิเคดะ – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ดน้ – ปราสาทอิเคดะ ไวน ์– 

หมู่บา้นไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 
 

  

NEW AKAN HOTEL HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
ทะเลสาบอะคงั – ล่องเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อส ฮิงาชิโมโค

โตะ – พิพิธภณัฑเ์รือนจ าอาบาชิ – อาบาชิริ    

ABASHIRI KANKO HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 
อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิงคม์อส ทาคโินะอุเอะ – 

น ้าตกกินกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว    

SOUNKAKU GRAND HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

5 
โซอุนเคียว – พิพิธภณัฑช์อ้กโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด –  

ย่านทานูกิโคจ ิ– ซปัโปโร 
 

- - 
DAIWA ROYNET HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ 
   

 

 

 



หน้า 3 / 11 

 

น าท่านสู่ เมืองโทคาจิคาว่า น าท่านเดนิทางสู่ โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น ภายในสวนมดีอกไม ้ต้นไม ้

พืชผักนานาชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ที่จะสลับกันปลูกเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดู อิสระให้ท่าน

เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมน้านาพนัธุ์และพชืผลหลากหลายฤดูกาล ให้ท่านได้สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์

ความงดงามและความรม่รืน่ของธรรมชาตอิย่างเตม็อิม่ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ปราสาทไวน์อิเคดะ แหล่งผลติไวน์รสเลศิของเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของ

เมอืงโอบฮิโิระ น าท่านชมกรรมวธิกีารผลติไวน์ และประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่การเริม่เก็บเกี่ยวผล

องุน่ น ามาผ่านกระบวนการผลติทีม่คีวามพถิพีถินัในทุกขัน้ตอน จนไดไ้วน์รสชาตนุ่ิม ละมุนลิน้ และ

ยิง่ไปกว่านัน้ ทีน่ี่กย็งัมผีลติภณัฑไ์วน์ใหท้่านไดล้องชมิและเลอืกซือ้อยา่งหลากหลายอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศลิปะพื้นบ้าน การด าเนิน

ชวีติของชาวไอนุ ท่านจะสงัเกตุเหน็ไดใ้นทนัทวี่าหน้าตาและผวิพรรณของขาวไอนุจะแตกต่างกบักบั

ชาวญี่ปุ่ นโดยสิ้นเชงิ อิสระให้ท่านได้ซื้อสนิค้าที่ระลกึ อาท ิเครื่องประดบัที่สวยงาม ของใช้ทัว่ไป 

ของตัง้โชว ์ซึง่ทัง้หมดนี้แกะสลกัดว้ยไมท้ีแ่ขง็แรงแต่มนี ้าหนักเบา เพลดิเพลนิกบัรสชาตขิองอาหาร

พื้นเมอืงสไตล์ไอนุ ชมศิลปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลกัไม้ตามอาคาร

บา้นเรอืน  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ทะเลสาบอะคงั ณ NEW AKAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูคดั

สรรเพือ่ท่านอิม่อร่อยอย่างจใุจ!! พร้อมทานบฟุเฟ่ตป์!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือ ณ ทะเลสาบอะคงั เพื่อชมธรรมชาตโิดยรอบของทะเลสาบอะคงั อสิระใหท้่านได้

เก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เกาะชูรยุ เกาะที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบอะคงั และ

ยงัเป็นจดุท่องเทีย่วทีท่่านจะไดพ้บกบัพชืน ้ามารโิมะ  

DAY 3 ทะเลสาบอะคงั – ล่องเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อสฮิงาชิโมโคโตะ                                        

– พิพิธภณัฑเ์รือนจ าอาบาชิ – อาบาชิริ 
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จากนัน้น าท่านสู่ มาริโมะเซ็นเตอร ์ชมประวตัิความเป็นมาของมารโิมะ หรอืชื่อภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า MOSS BALL ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นก าเนิดอยู่ที่ทะเลสาบอะคัง และ

ทะเลสาบอีกเพียงไม่กี่แห่งในโลก มาริโมะเป็นพืชน ้ าจืดจ าพวกสาหร่ายสีเขียว เนื่ องจากการ

ไหลเวยีนของกระแสน ้าในทะเลสาบตามธรรมชาต ิจงึท าใหเ้กาะตวัรวมกนัเป็นก้อนกลมๆ โดยมาริ

โมะจะมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่สุดประมาณ 25 เซนตเิมตร มชีวีติอยู่ไดด้ว้ยการสงัเคราะหแ์สง ชาว

ญ่ีปุ่ นเช่ือกนัว่า การเล้ียงสาหร่ายมาริโมะจะน าพาความโชคดี ความรกั และความสุข มา

ให้กบัคนท่ีเล้ียง ถ้าเลีย้งดูมารโิมะดว้ยความรกั และความเอาใจใส่ มารโิมะจะช่วยท าใหส้มหวงัใน

สิง่ทีป่รารถนาได ้ มารโิมะจงึเปรยีบเสมอืนเครือ่งรางน าโชคทีช่่วยใหส้มหวงัในดา้นความรกั 

หมายเหตุ : มาริโมะท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นมาริโมะท่ีสงัเคราะห์จากมนุษย์ เน่ืองจากปัจุจ

บนัจ านวนมาริโมะลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้รฐับาลญ่ีปุ่ นออกค าสัง่ห้ามน ามาริโมะขึ้นมา

จากทะเลสาบอะคงัเดด็ขาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความงาม ทุ่งพิงค์มอส ฮิงาชิโมโคโตะ เริม่บานตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคมจนถึง

เดอืนมถุินายน ของทุกปี สวนแห่งนี้มขีนาดพื้นที่มากถงึ 100,000 ตารางเมตร เมื่อช่วงเวลาทีบ่าน

เตม็ทีส่วนทัง้สวนจะกลายเป็นพรมดอกไมป้กคลุมทวิเขาอยา่งกวา้งใหญ่ตระการตา ซึง่ในแต่ละปีจะ

มรีูปแบบธมีที่แตกต่างกนัออกไป ถ้ามเีวลาท่านสามาถเดนิขึน้ไปด้านบนจะมศีาลเจา้ยามาซูมอิยู ่

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 900 ปี ต้องเดินขึ้นบันได 287 ขัน้ อิสระให้ท่านเก็บภาพ

ประทบัใจตามอธัยาศยั อย่าลืมแวะทานไอศครีมรสพิงคม์อส ซ่ึงจะมีขายเฉพาะช่วงท่ีมีจดังาน

เทศกาลเท่านัน้ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

น าท่านสู่ เมืองอาบาชิริ ซึง่เป็นศูนยก์ลางของกิง่จงัหวดัโอคอ็ตสค ์ในจงัหวดัฮอกไกโด  

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์เรือนจ าอาบาชิ ถูกสรา้งขึน้ในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขงั  นักโทษที่ก่อ

คดอีาชญากรรมอุกฉกรรจส์ะเทอืนขวญัมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขงันักโทษจากซรีีส่์

เกี่ยวกบัยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมอืของผูก้ ากบัอชิเิอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 

ได้มกีารปรบัปรุงครัง้ใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขงันักโทษเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภณัฑ์

เรอืนจ า และเปิดให้ประชาชนทัว่ไป เขา้ชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพธิภณัฑ์เปิดที่มคีวาม

ทันสมยัใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธภัณฑ์ยงัมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววิถี

ชวีติประจ าวนัของนักโทษ และจดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลงัซึ่งล้วนแต่เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของเรอืนจ าในอดตีไม่ว่าจะเป็นอาคารเรอืนจ าหลกั ศาล โรงอาบน ้า ห้องทรมานนักโทษ

และหอ้งขงั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
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น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อาบาชิริ ณ ABASHIRI KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของดอกทวิลปิมากสสีนั ณ ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบท็สึ กว่า 120 เฉดส ีไม่ต ่า

กว่า 1,000,000 ดอกในฤดูใบไม้ผล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝัง่ทะเลโอฮอค

ของฮอกไกโดเรยีงรายพรอ้มต้อนรบัการมาเยอืนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้

เกดิจากความพยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึทีจ่ะน าดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลูก

เพื่อเป็นสนิคา้ส่งออก พวกเขาได้ขยายสวนทวิลปิออกไปทุกปี จนเป็นพื้นทีก่วา้งขวางและสามารถ

ดงึดดูสายตาผูท้ีส่ญัจรไปมาบนทางหลวงได ้(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคิโนะอุเอะ ชมความงามของ ทุ่งพิงค์มอส ซึ่งจะบานสะพรัง่

พรอ้มกนับนพืน้ทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลีย่นภูเขาธรรมดา ๆ ใหเ้ป็นภูเขาสชีมพูน่า

ตื่นตาตื่นใจยิง่นัก รบัรองว่าเมื่อไปถึงและได้พบกบัความงามที่ก าลงัรอคอยการมาเยีย่มท่านต้อง

เปล่งเสยีงแสดงความชื่นชมอย่างลมืตวั ทีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ นในการชม

พงิค์มอสและในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกบัความงามของท้องฟ้าสฟ้ีาตดักบัทุ่งดอกไม้สี

ชมพ ูใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการหามมุถ่ายภาพสวยๆ อยา่งจใุจ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

น าท่านชม น ้าตกกินกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความสูง 120 

เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

มาก ช่วงฤดูหนาวน ้าจะกลายเป็นน ้าแขง็ =>Frozen Waterfall มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรยย์ิง่นัก 

บรเิวณใกล ้ๆ กนั น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิี่ไม่

แพ ้กนัความสงู 90 เมตร สายน ้าทีไ่หลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติยด์วูาววบั

DAY 4 อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยเูบท็สึ – ทุ่งพิงคม์อสทาคิโนะอเุอะ  – น ้าตกกินกะ ริวเซอิ 

– โซอนุเคียว 
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จบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทบัใจได้

อยา่งแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ไดร้บัสมญา น ้าตกคู่สาม–ีภรรยา 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลติช็อคโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ทีน่ี่

ก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมี

รา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองข้างทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกิน รา้นขายของที่ระลกึรวมแล้ว

กว่า 200 ร้าน อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนั ้นพาท่ านเข้าสู่ ที่พัก ซัป โปโร ณ  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 5 โซอนุเคียว – พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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เช้า รบัประทานอาหาร บริการท่านด้วย เซต็อาหารกล่องและเครือ่งดืม่ 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

22 – 27 พ.ค. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 11,000 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

➢ ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

➢ อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

➢ ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

➢  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

➢ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

➢ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

➢ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

➢ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

➢ ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

➢ กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

➢ กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 



หน้า 9 / 11 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

➢ กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

➢ กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

➢ กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
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➢ ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

➢ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

➢ การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

➢ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

➢ การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

➢ กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
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2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


