
  

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

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

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620  
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ าสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - 
ช้อปปิ้งอิออน 

08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองท่ี
อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ท าให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็น
และแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดยเฉพาะดอกไม้ น าท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้
พบกับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือน
มิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้ว
เป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่ 
(ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ท่ี
ไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง  

 
 
 
 



  

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจัง 
หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเท่ียว ชมดอกไม้นานา
พันธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ท่ีได้รับค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีได้
สวยงามท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชม
ฟาร์ม หรอืฟาร์มเลี้ยง Alpaca เป็นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่ากิจกรรมในสวนดอกไม้*   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย 
ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์ร่ีโกลด์ จนผู้คนพากันเรียกทุ่งแห่งนี้ว่า “งานผ้าลายดอกไม้” อิสระให้ท่าน
เดินชมบรรยากาศของสวนตามอัธยาศัย หรือหากต้องการความความสะดวกสบาย ก็สามารถเสีย
ค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

เที่ยง  บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม บ่อน้ าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ าสีฟ้าท่ีเกิดจากความบังเอิญท่ีเกิดจากการสร้าง

เขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่
เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ าแห่งนี้จะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และ
มีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ า ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกท้ังสีของบ่อน้ าแห่งนี้จะมี
ความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อเข้าสู่ท่ีพัก 

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL/ YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA 
KANKO WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
หลังจากเข้าท่ีพักแล้ว น าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝาก
มากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน 
ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น  **อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินค้า** 

 
 
 
 



  

 

 

 

วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง – โอตาร ุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้า

ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ท่ีไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ท่ัว ๆ ไปถึงกว่าปี
ละ 3 ล้านคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท าให้ ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีแท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ 
รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเม็ง”หมู่บ้านชื่อดังของ
เกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิดราเมนขึ้น 
ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้เสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นจากความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิว
น้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือจะเป็นน้ าซุปซีอิ๊วท่ีเคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง 
หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ท่ีมีส่วนผสมของน้ าน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมี
เอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นท่ีชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น  
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในหมู่บ้านราเม็ง (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน)  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตาร ุซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระให้ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ   คลองโอตารุเป็นคลองท่ี
เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ  ซึ่ง
เป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึกนั่นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรี
ในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบัง
ฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin   เพื่อไม่เป็นการรบกวน
เวลาของท่าน อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

ที่พัก  โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ ตลาดปลานิโจ - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ท าเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด 
- สวนโอโดริ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ  ตลาดปลาท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 100 ปี คึกคัก
ไปด้วยเสียงตะโกนเรียกลูกค้าของพ่อค้า ตลาดปลานิโจซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการท่ี
ชาวประมงท่ีอ่าวอิชิคาริเริ่มน าปลาสดๆ มาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิในอดีตมีตลาดปลาเรียงราย
เลียบชายฝั่งแม่น ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะ ต่อมาจึงค่อยๆ มีร้านโซบะ ร้าน
เหล้าร้านขายผลไม้และอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี 
DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้น   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสร้าง
ตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใส
ศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปก
ปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่
ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 



  

 

 

 

Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬา และสินค้าท่ัวไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได้ 650 ท่ีนั่ง 
และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้น น าท่านชมด้านนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น
อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 
80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 
2454 แตด่้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่อ
ปีพ.ศ. 2512    
จากนั้นน าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็น
หอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ท่ี
ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ



  

 

 

 

มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.
2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน
จึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นท าท่าน
เดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออก  ไปตะวันตกโดยมีความ
ยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ท่ี
สวนแห่งนี ้

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิ
หน้าต่างๆ 

 
 
 
 
 

 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
10.30 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

เที่ยวบินที่ XJ 621 
16.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

**************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 
 
 



  

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(ต่ ากว่า 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 
(ต่ ากว่า 12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

08 – 12 มิถุนายน 2561 29,999 29,999 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 มิถุนายน 2561 31,999 31,999 31,999 8,000 23,999 
22 – 26 มิถุนายน 2561 31,999 31,999 31,999 8,000 23,999 
06 – 10 กรกฎาคม 2561 34,999 34,999 34,999 8,000 26,999 
13 – 17 กรกฎาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 
20 – 24 กรกฎาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 
26 – 30 กรกฎาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 
27 – 31 กรกฎาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 
03 – 07 สงิหาคม 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 
16 – 20 สงิหาคม 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 
17 – 21 สงิหาคม 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 
23 – 27 สงิหาคม 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 
24 – 28 สงิหาคม 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 8,000 22,999 

14 – 18 กันยายน 2561 30,999 30,999 30,999 8,000 22,999 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
 

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 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส 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 านาจ 
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
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 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. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  
ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้อ งเสีย
ค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


