
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 
เคาน์เตอร์ 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ620  

วันที่สอง ศาลเจ้าฮอกไกโด– ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
 

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด 
ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองท่ัวไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาว
อเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา น า
ท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่ง
แต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะ
เชื่อกันว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบน
เกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านชมด้านนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 
ล้านก้อนเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิ
ร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความ



 

 

 

 

 

 

งดงามท่ีเห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 จากนั้น     น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอ
นาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 
เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กับ
เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่น   จากนั้นน าท่านเดินทางสูเ่มืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความ
นิยมมากท่ีสุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ท่ีไม่ได้ถูกกักขังในกรง
แบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ท่ัว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มี
แนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์
นั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้ว
โลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุ
ลังอุตังแสนรู ้

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่  โรงแรม SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป (คามิยุเบทสึ) - อิออน 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชมความงามของ น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติ

ของน้ าตกท่ีจัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ าตกท้ังสองแห่งนี้มีต้นน้ า
อยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกท้ังสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ าแข็ง  น า
ท่านชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยู่ในเขตอา
ชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ท่ีนี่เริ่มปลูกพิงค์มอสส์มาตั้งแต่ปี 1957 โดยเป็นการร่วมมือของชุมชนเพื่อ
สร้างจุดขายในการท่องเท่ียวบนพื้นท่ี 100,000 ตารางเมตรของทุ่ง แห่งนี้ นอกจากจะมีดอกพิงค์



 

 

 

 

 

 

มอสท่ีบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงต้นเดือน
มิถุนายนของทุกปีแล้ว ท่ีนี่ก็ยังรายล้อม 

 
 
 
 
 
 

ไปด้วยภูเขา และน้ าตก จึงท าให้ท่ีนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมีเสน่ห์
ไม่แพ้ท่ีใดในญี่ปุ่น  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่ ากว่า 
1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลาง
ของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพร้อมต้อนรับ
การมาเยือนของนักท่องเท่ียวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งนี้เกิด
จากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ท่ีจะน าดอกทิวลิปจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูกเพื่อเป็นสินค้าส่งออก พวกเขาได้
ขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็นพื้นท่ีกว้างขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู้ท่ีสัญจรไปมาบนทาง
หลวงได้  น าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุก
อย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็น

แหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญี่ปุ่น ท่าน
สามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ 
ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็น
ช็อกโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของท่ีนี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตท่ีหาซื้อท่ีไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้
ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตาร ุซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง
ของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก
เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท า
การค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระ
ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้นจาก
การถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง 
ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสี
แดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนั่นเอง น า
ท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เครื่องแก้วท่ีออกมา
มีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถ
ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีใน
สไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 



 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี 
DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานา
ชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิ
หน้าต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
ที่พัก  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน า
ในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัป
โปโร เป็นท้ังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA 
จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้า
แฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุด
ชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ าคืน
จะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ี
จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 



 

 

 

 

 

 

ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลท่ี
จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ท้ังสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ท่าเรือเลย
ทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีท้ังนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า  มา
จับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ท่ีนี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทาง
ใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของ
ซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ใน
ย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยาม
ราตรีต่างๆ ท้ังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอก
ซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
09.55 น. เหริฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

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

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ“ 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

ราคาทัวร์ไม่
รวมตั๋ว 

12 – 17 พฤษภาคม 2561 35,999 8,000 27,999 
17 – 22 พฤษภาคม 2561 37,999 8,000 29,999 
19 – 24 พฤาภาคม 2561 35,999 8,000 27,999 
24 – 29 พฤษภาคม 2561 37,999 8,000 29,999 
26 – 31 พฤษภาคม 2561 35,999 8,000 27,999 
31 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2561 38,999 8,000 30,999 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม 

และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ี
ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง



 

 

 

 

 

 

ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ า นาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว ***

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 



 

 

 

 

 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวี
ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้  ทางเรายินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิง่ของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  
ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


