
SPECIAL HOKKAIDO FLOWER 6D4N 
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เร ิม่เดนิทาง  25 – 30 กรกฏาคม 2561 

เร ิม่เดนิทาง  27 กรกฏาคค. – 01 สงิหาคม. 2561 

เร ิม่เดนิทาง  08 – 13 สงิหาคม 2561 

ราคา ทา่นละ 

53,900.- 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)  

2 
สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่-หมูบ่า้นราเมง-บอ่น ้าสฟ้ีา-น ้าตกชิ

โรฮเิงะ-อาซาฮกีาวา่-ออิอนล ์มอลล ์
✈ √ X 

ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 
ฟรูาโน่-โทมติะฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ-โรงงานชสี-

ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ
√ √ X 

SAPPOROหรอืเทยีบเทา่ 
 

4 
เมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร–ีสวน

ผลไม(้ตามฤดกูาล)-เมนูพเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป3ูชนดิ 
√ X √ 

SAPPOROหรอืเทยีบเทา่ 
 

5 
สสุานโมอาย-ตกึรัฐบาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาด

ปลาโจไก–ดวิตีฟ้ร–ีชอ้ปป้ิง JR STATION 
√ X X 

SAPPOROหรอืเทยีบเทา่ 
 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง √ ✈   



 
 

วนัแรกของการเดนิทาง          สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

21.00 น. 

 

นัดพบกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ

ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 

23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่TG 670   

วนัทีส่องของการเดนิทาง       สนามบนิชนิชโิตเสะ-สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่-หมูบ่า้นราเมง-บอ่น า้สฟ้ีา- 

                                            น า้ตกชโิรฮเิงะ-อาซาฮกีาวา่ - ออิอนล ์มอลล ์

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ  

09.30 

น าทา่นไปยงั สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ (Asahiyama Zoo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่

เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งสงู เพราะว่าสวนสัตวแ์ห่งนี้ไดส้รา้งมติใิหมใ่หก้ับผูม้าเยอืน เชน่ 

อโุมงคใ์ตน้ ้าของสระเพนกวนิทีจ่ะไดเ้ห็นเหล่าเพนกวนิตัวนอ้ยว่ายน ้าอยูเ่หนือตัวเรา โดมแกว้ทีใ่ห ้

ท่านไดโ้ผล่หัวเขา้ไปยังกรงของหมีขัว้โลกและหมาป่าเพื่อจะไดเ้ห็นพวกเขาเหล่านัน้ในระยะ

ประชดิ รวมไปถงึสตัวป่์าตา่งๆ เชน่ กวางป่า เหยีย่ว นกกะเรยีน (ทีพ่บในฮอกไกโด) เสอืดาว ยรีาฟ 

หมแีพนดา้ เป็นตน้ จากนัน้ พาทุกท่านไปยัง หมูบ่า้นราเมน (Ramen Village) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท)ี ซึง่เมอืงแหง่นี ้มปีระวัตศิาสตรก์ารท าราเมน มาอยา่งยาวนาน นับตัง้แต่ยคุหลัง

สงครามโลกครัง้ที ่2 และมนี ้าซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ่า้นราเมน ถือก าเนดิมาในปี 1996 

เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นได ้

อยา่งเต็มที ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

 

จากนัน้เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะใหท้่านหาของว่างไวรั้บประทาน) บ่อน ้าสฟ้ีา (Blue Pond) 

ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าที่

เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ 

Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่เมอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตาม

ธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าใน

บ่อ จากนัน้น าท่านชม น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน ้าตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มี

ความสูงประมาณ 30 เมตร น ้าตกแห่งนี้มีความพเิศษตรงที่น ้าที่ไหลลงมานั้นเป็นน ้าบาดาลที่

ออกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสู่แม่น ้าบเิอะ นอกจากนัน้ยังมมีคีวามโดดเด่นของสขีอง

แมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแร่โคบอลต ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความงามและเก็บภาพ

ความประทับใจจากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮคีาว่า (Asahikawa) ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด 

 



เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสอง รองจากเมอืงซปัโปโร พาทุกท่านไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีา

วา่ ( AEON MALL ASAHIKAWA ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หา้งดังทีม่สีนิคา้มากมาย

ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ออิอน มอลล ์  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     ฟรูาโน-่โทมติะฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ-โรงงานชสี- ซปัโปโร- 

                                           ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ออกเดนิทางสู ่สูเ่มอืง ฟรูาโน่ ตัง้อยูบ่รเิวณศูนยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดรั้บฉายาว่า “เฮะ โซะ 

โนะ มะ ช”ิหรอื“เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟารม์ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ทีน่ี่มดีอกไมห้ลากสายพันธุใ์หช้ม (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) แต่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากก็คงจะเป็นดอกลา

เวนเดอร์ นอกจากดอกลาเวนเดอร์จะมคีวามสวยงามแลว้ ยังไดน้ าดอกไปสกัดเป็นน ้าหอมและ

ไดรั้บความนยิมมายาวนานถงึ 33 ปี ฟารม์แหง่นีทุ้กปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมความงามดอกลา

เวนเดอรจ์ านวนมาก สว่นใหญม่กัจะมาในชว่งทีด่อกไมก้ าลังเบง่บาน น่ันก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน 

เมษายนถงึเดอืนตุลาคม โดยเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งทีด่อกลาเวนเดอรส์วยงาม

และเบง่บานมากกวา่เดอืนอืน่ๆ 

 

 

บา่ย                                     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี ทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

กลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่ว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สน

น่ารักของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบาร์

เล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็น

ฉากหลังสลับเนนิเขา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ เนนิ 4 ฤดูแห่งดอกไมห้ลาก

สี ที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวนชกิไิซโนะ โอกะ คอยตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ี(ขึน้อยูก่ับสภาพ

อากาศ) ที่ไดรั้บค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สไีดส้วยงามทีสุ่ด จากนัน้ น าท่านสู่ โรงงานชสี 

(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมประสบการณ์อันน่าตืน่ตาตืน่ใจ ของขัน้ตอนการผลติ

ชสีทอ้งถิน่คาเมมเบริ์ท(camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิม้ลองชสีในรา้นคา้ของ

โรงงานได ้และชสีทีม่คีวามพเิศษทีท่่านอาจจะยังไมเ่คยเห็นน่ันก็คอื ชสีสดี า ทีท่ าจากหมกึของ

ปลาหมกึน่ันเอง จากนัน้น าทกุทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลังคา

คลุมยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei สอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเล่น เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต 

 



เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่

มากกว่า 100 ปี ตัง้แต่ 1873  ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุก ิในฤดูรอ้น

(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่                                   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ทานกุโิจ  

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      เมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ี 

                                       สวนผลไม(้ตามฤดกูาล)-เมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป3ูชนดิ 

เชา้                                      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ

ตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตีเมอืงโอตารุ

ไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้่านเดนิ

ชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ เป็นคลองที่

เกดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่

โกดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดังต่างๆ ซึง่

เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่

ระลกึน่ันเอง จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซ ึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชม

กลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถ

เลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กี

ดว้ย 

 

 

บา่ย                                      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนผลไม(้ตามฤดกูาลขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากมกีารเปลีย่นแปลง 

ไมข่อแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) ใหท้า่นไดช้ืน่ชมผลไมท้ีอ่อกผลอยูบ่นตน้  ยงัสามารถไดช้มิรสชาติ

ของผลไมท้ีเ่ก็บกนัสดๆ และสามารถน าตดิไมต้ดิมอืกลับไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทกุ

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร 

 

ค า่                                       รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร **เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**    

 เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    สสุานโมอาย-ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก–ดวิตีฟ้ร–ี 

                                       ชอ้ปป้ิง JR STATION  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

น าท่านเดนิทางสู ่สุสานโมอาย (Makomonai Takino)  ถอืไดว้่าเป็นรูปปั้นคนทีท่ าจากหนิศักดิ์

สทิธ ์ซึง่กระจายอยูท่ั่วเกาะอสีเตอรใ์นแถบปนะเทศชลิ ีและดว้ยเหตุนี้เองทีโ่มอายถูกน ามาเรยีงกัน

ทีส่สุาน โมอายแหง่ญีปุ่่ นเป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่สสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด แต่ยังไม่

ค่อยมชีือ่เสยีงมากนักสวนสาธารณะแห่งชาตทิากโินะสสึรัึน ก่อสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2525 ไอเดีย

คลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาดอกลาเวนเดอร ์พืน้ทีส่สุาน

ออกแบบโดย Tadao Anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการ

เรยีงล าดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu (Atamaแปลว่าหัว)ภายในตัวอาคาร

จะมขีายสนิคา้ทีร่ะลกึ พพิธิภัณฑ ์มมีมุน่ังเล่นดว้ย น าท่านชมดา้นนอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโป

โร เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้น

กอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีแต่

ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ย

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่ห่งจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิาง

วัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 จากนัน้ น าท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอ

นาฬกิาทีเ่กา่แก ่ และเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานขอมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมี

ระฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ี่

อยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่ง

หนึง่ของญีปุ่่ น ท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก เป็นจุดศูนยก์ลางตลาดอาหารทะเลสดทีม่รีา้นคา้

กว่า 60 รา้น ขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอกไกโดมากมาย มวีัตถุดบิสดใหม่คัดสรรมาอย่างดี

ใหเ้ลอืกหาตัง้แต ่6 โมงเชา้ นอกจากนีย้งัพร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทัง้รา้นซชูแิละรา้นอาหารชดุ

ทีใ่ชว้ัตถดุบิจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาว ์ทุกเชา้จะมผัีก ผลไมเ้ก็บ

มาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาทีจ่ับมาสดๆ จะถูกน ามายังศูนยก์ลางตลาด

ขายส่งเมอืงซัปโปโร ตลาดที่ผูก้ระจายสนิคา้ไปซือ้อยู่ถัดไป ส่วนตลาดที่เปิดส าหรับประชาชน

ทั่วไปคอืทีน่ี ่

 

บา่ย อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลาโจไก  

 



 

น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ต่อจากนัน้ จากนัน้ไดเ้วลา

อันสมควรพาท่านเดนิทางมาถงึ JR SAPPORO STATION ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงเดนิเล่นไปกับ

หา้งสรรพสนิคา้ ทีอ่ยูภ่ายในสถานี JR เชน่ STELLAR PLACE , APIA  PASEO , DAIMARU , 

TOKYU และ  ESTA ทีเ่ปิดตอ้นรับใหทุ้กท่านไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเล่น 

หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอืกลับบา้นกนัแบบไมย่ัง้ 

 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่  ตามอัธยาศัยที ่JR SAPPORO STATION    

 เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง        สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั  สนามบนิชนิชโิตเสะ  

08.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671  

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 

SPECIAL HOKKAIDO FLOWER 6D4N BY TG 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

ราคาทา่นละ 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  
ราคาทา่นละ 

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง

ราคาทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ราคา
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋
ราคาทา่นละ 

25 – 30 กรกฏาคม 2561 53,900 50,900 45,900 8,900 33,900 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561  53,900 50,900 45,900 8,900 33,900 

08 – 13 สงิหาคม 2561 53,900 50,900 45,900 8,900 33,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  



เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 
 


