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ไฮไลทท์วัร ์
โนโบรเิบทส ึ - สวนฟุคดิาช ิ- ภูเขาไฟโชวะชนิซนั - ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ 

โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– เนนิแหง่พระพุทธเจา้ 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ- ออิอน มอลล ์- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

พเิศษ !! ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ - ออนเซ็น 2 คนื - พกั KIRORO 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) (XW146 04.00 – 

12.15+1) – โนโบรเิบทส ึ– ภูเขาไฟโชวะชนิซนั – ฟารม์หมสีนี า้ตาล – ทะเลสาบโท

ยะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

01.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตูหมายเลข 4 – 6 สายการบนินกสกู๊ตเจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

04.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

เทีย่วบนิที ่XW146 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับ

ปรับได]้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

โนโบรเิบทส ึเมืองตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจโิก

กุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น เพราะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อ

น ้ารอ้นที่เดือดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา 

และถอืเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออนเซ็นทีม่ีชือ่เสยีงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขา

จะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ที่คอยคุม้กันภัยใหผู้ม้า

เยือนดังนั้นทุกบรเิวณพื้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลกึหอ้งน ้าจะมีป้ายต่างๆที่มี

สัญลักษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผูค้น้พบความ

เคลื่อนไหวและการเกดิขึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟ

นอ้งใหม่ที่เกดิจากการส่ันสะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี

จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชนิซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 

“อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

ฟารม์หมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทีเ่พาะพันธุ ์หมีสี

น ้าตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมีตัวเล็กๆไปจนถงึหมีตัวโตนอ้งหมีที่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่นี่ไดรั้บการ

ดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมีโชวล์ีลาออ้นขอ



 

อาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทัง้หลายดว้ย ขนมปัง 

และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี

 

 

 
 

 
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 

40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตัง้อยู่ใกลก้ับ ทะเลสาบชโิกส ึ (Lake 

Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงที่น ้าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบ

มีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้

(ยกเวน้ฤดูหนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้ า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่

จัดการประชมุ โดยพักกันทีโ่รงแรมหรูระดับ 5 ดาวทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั TOYA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น  

 

วนัทีส่อง เคียวโกคุ – สวนฟุคิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ– อ ิออน มอลล์ – KIRORO 

RESORT – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เคยีวโกคุ ตัง้อยู่ทศิตะวันตกของฮอกไกโด ซึง่เป็นเมอืงขนาดเล็กบนทางตะวันออกของภูเขา 

Yotei ดว้ยประชากรประมาณ 3,500 คน มันเป็นสถานที่ๆงดงามเพื่อเพลดิเพลนิกับทิวทัศน์

และน ้าบรสิทุธิแ์ละมนัีกท่องเทีย่ว 800,000 คนต่อปี 

สวนฟุคดิาช ิFukidashi เมือง เคียวโกคุเป็นสวนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชืน่ชอบทุกช่วง

อายุส าหรับน ้าในบ่อน ้าพุทีอ่ร่อยและไดรั้บเลอืกจากกระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหนึง่ในรอ้ยน ้า

ทีบ่รสิทุธิใ์นญีปุ่่น บ่อน ้าพุเกดิจากน ้าฝนและหมิะทีไ่หลอยู่บนภูเขาYotei ในหลายศตวรรษและ

เป็นบ่อน ้าพุทางธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ อณุหภูมจิะอยู่ที ่6 องศาเซลเซยีสตลอดทัง้ปี โดยอดุม

ไปดว้ยแร่ธาตุ 

เมอืงโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการ

ถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท 

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กัน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั KIRORO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – JTC DUTY FREE – ตลาดซปัโปโรโจไง – MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ– บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

เชา้  บรกิารรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสยีง

ของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่มี 

ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คน

รัก ท่านสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นที่ท่านรักท่าน หรือว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับ

บา้นได ้

JTC DUTY FREE สนิคา้ปลอดภาษีต่างๆใหเ้ลอืกสามารถใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงอย่างมากมาย 

ตลาดปลาซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร

กว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเล



 

เป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆใน

ทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดซปัโปโรโจไง 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่

ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทาง

ทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนด์

ต่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่ัง และรา้น

จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าจังหวัดฮอกไกโด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงเกา่แก ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของ

ย่านนี้คือการสรา้งหลังคาทีค่ลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมา

เดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ 1 

กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, 

Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึ

รา้น Donki ทีม่ขีายทุกอย่างตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถู่กจนน่าตกใจ

หรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

** พเิศษสุดๆ กบัเมนูปูสุดอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ ** 



 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั T-MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ผา่นชมท าเนบีรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– เนนิ
แหง่พระพุทธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด – สนามบนิชโิตเซะ (XW145 14.55 – 

19.55) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ผ่านชมท าเนบีรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เริ่ม

ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคาร

ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ า

มาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชร่ิา ตกึนี้ผ่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่

ท าการหลังใหม่เป็นตกึใหม่ทันสมัยสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลังตกึเกา่ แต่ความงดงามทีเ่ห็น

นั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

ส าคัญของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผ่านชมหอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั ้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูง

สมัยใหม่ เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก่มากและเป็นอกีสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่ง

หนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปลีย่น

สรา้งเป็นหอนาฬกิาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอก

เวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ของเมอืงซัปโปโร 

 

 

 

 

 



 

สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สสัีนตลอด

ฤดูกาลทัง้สี ่

เผยใหเ้ห็นโฉมหนา้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเทศกาลและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

ชาวเมอืงซัปโปโร 

เนนิแหง่พระพุทธเจา้ หรอื Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมอืงซัปโปโร ที่

ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 

เมตร และมีน ้าหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงามแตกต่างกันออกไปใน

แต่ละฤดู ฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดูหนาวก็จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะ

ที่ขาวโพลน นับไดว่้าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกไดว่้าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมอืง 

ฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนื้อที่ทัง้หมด 

1,800,473 ตารางเมตร  ดา้นในมีรูปป้ันหนิโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวน

มาก 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ สนามบนิชโิตเซะ 

  ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชโิตเซะ 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการนกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW145  

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ)  

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ  

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 7 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่11 – 14 เม.ย. 63 

(วนัหยุดสงกรานต)์ 
49,900.- 49,900.- 48,900.- 7,900.- 30,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์
ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 



 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

➢ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ การช าระค่าบรกิาร 

• กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

• กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง 

➢ การยกเลกิารเดนิทาง 

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไม่นับวันเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

• ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมี

การการันตีมัดจ าที่น่ังกับสายการบนิและค่ามัดจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้

ประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่น 

ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้

กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่อ

อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

✓ ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า** ในกรณีที่ท่านจอง

หอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 1 TWN + 1SGL และ

อาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

✓ ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนินกสกู๊ต 20 กโิล ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของ

แต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 



 

✓ ค่าประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลกิวีซ่าใหก้ับคน

ไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15  **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศให ้

กลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

× ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรดี ค่า

โทรศัพท ์ 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 

หมายเหตุ 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

➢ ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีุณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูกทัวร ์แต่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่น** 



 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

     (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม 

และอืน่ๆ) 

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัติ

เพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วันเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิาร

ถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 

 

 


