
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดี�ยว  
วันที� 2-7 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900 วันพอ่ 
วันที� 4-9 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900 วันพอ่ 
วันที� 9-14 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900 วันรัฐธรรมนู� ู
วันที� 11-16 ธ.ค. 62 29,876 29,876 9,900  
วันที� 16-21 ธ.ค. 62 29,876 29,876 9,900  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วันที� 18-23 ธ.ค. 62 29,876 29,876 9,900  
วันที� 23-28 ธ.ค. 62 29,876 29,876 9,900  
วันที� 25-30 ธ.ค. 62 29,876 29,876 9,900  
วันที� 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 39,876 39,876 9,900  
วันที� 1-6 ม.ค. 63 33,876 33,876 9,900 ปีใหม ่
วันที� 6-11 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 8-13 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 13-18 ม.ค. 63 27,876 27,876 9,900  
วันที� 15-20 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 20-25 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 22-27 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 27 ม.ค.-1 ก.พ. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63 37,876 37,876 9,900 งานเทศกาลหมิะ 
วันที� 3-8 ก.พ. 63 37,876 37,876 9,900 งานเทศกาลหมิะ 
วันที� 5-10 ก.พ. 63 37,876 37,876 9,900 งานเทศกาลหมิะ 
วันที� 10-15 ก.พ. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 17-22 ก.พ. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 19-24 ก.พ. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 24-29 ก.พ. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 26 ก.พ.-2 ม.ีค.63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 2-7 ม.ีค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที� 11-16 ม.ีค. 63 29,876 29,876 9,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ั6วออก 8,000 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั6วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี <ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ@ในการปรบัราคาขึ<นตามสายการบนิ*** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ – ซปัโปโร                   (บรกิารอาหารบนเครื�อง/-/ D)                                               
05.30 น.       พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั *น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  AIR ASIA 

X มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
08.30 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 622 

บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�ม บนเครื�อง ( มื<อที� 1) 
17.05 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผ่าน

ขั *นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญี�ปุ่ นแลว้  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มื<อที�2) SET BOX เพื�อสะดวกในการเดนิทาง 
ที�พกั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สอง ป้อมโกเรยีวคาค-ุโกดงัอฐิแดงรมินํ <า-ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ-ภเูขาฮาโกดาเตะ  (B/L/ อสิระ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื<อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณ

นั*นเป็นพื*นที�ขนาดใหญร่ปูดาวเนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื*นที�ในการวางปืนใหญนั่�นเอง ซึ�งจะมองเห็นไดจ้ากมมุ
สงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึ*นในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื�อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการ
คกุคามจักรวรรดนิยิม ตอ่มาป้อมแหง่นี*กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ 
และกองกําลังของรัฐบาลเมจทิี�จัดตั *งขึ*นใหม ่ปัจจบุนัถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 
(สะพานขา้มเขา้ไปในพื<นที�รปูดาวเปิด 9:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึ<นหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 
840 เยน) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

 

จากนั*นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมินํ <า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจาก
คลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั *งอยูร่มิแมนํ่*าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ช ้
อปปิ* ง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย เสื*อผา้
แฟชั�น รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถสํ์าหรับจัดพธิี
แตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพื�อชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื<อที� 4) ณ รา้นอาหาร 
นําท่านสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรอื
แรกที�เปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ*นสุดยุคญี�ปุ่ นแบ่งแยก ดังนั*นทําใหม้ผีูค้า้จํานวน
มากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮา
โกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์
ตา่งประเทศคงเหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี*ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 หลังอาหารนําทา่นนั�ง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สงู 334 เมตร 
ตั *งอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที�ทอ้งฟ้าโปร่งทั *งกลางวัน
และกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี�งดงาม 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที�พกั HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  - คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์–ทานกุโิคจ-ิDUTY FREE  (B / อสิระ / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื<อที� 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื*นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเป็น
ประจําทุกวัน ตั *งแต่ตอนเชา้ตีหา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคานิ ไข่ปลาแซ
ลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทั *งผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลากหลายรา้น เมนูที�นยิมที�สดุ
คอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น)  
จากนั*นเดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญ่ที�มีชื�อเสียงระดับโลก อิสระใหท้่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสื<อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
 ทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื*อสนิคา้ปลอดภาษี ทั *ง  เสื*อผา้ นํ*าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 
 นําท่านชม ถนนทานุกโิคจ  ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื*นที�ทั *งหมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิีโอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมี
รา้นอาหารมากมาย ทั *งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื�องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้น
ดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนั*นที�นี�ยงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ�า     บรกิารอาหารคํ�า (มื<อที� 6) ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตป์ ูพรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สาเก ไมอ่ ั<น *** เฉพาะ
กรุป๊ HAPPY TEAM เทา่น ั<น !! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที�พกั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยวเต็มวนั                                                                                    (B / อสิระ / อสิระ) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(มื<อที�7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเที�ยว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปปิ< งไดอ้ยา่งเต็ม

อิ�ม หรอืถา้หากทา่นตอ้งการที�จะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัว̂ขึ*น จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที�ดงึดดูใจที�รวมทั *ง
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึ�งเป็น
จดุเริ�มตน้ในการทอ่งเที�ยวหรอืการเลอืกซื*อสนิคา้ ทา่นสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง แหลง่
ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปปิ*งสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปปิ*ง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานชอ็กโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์       - ตรอกราเมน            - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

กรณีทา่นเดนิทางตรงกบังาน งานเทศกาลหมิะที�ซปัโปโรประจําปี 2020 
(งานเทศกาลหมิะที�ซปัโปโรประจําปี 2020 (Sapporo Snow Festival) 
ครั *งที� 71 จัดขึ*นในชว่งวันที� 4-11 กมุภาพันธ ์
2020 เป็นระยะเวลาทั *งหมด 7 วัน 
โดยภายในงานจะมกีารจัดแสดงโชวผ์ลงานแกะสลักนํ*าเเข็ง มากกวา่ 
200 ชิ*น และประดับดว้ยแสงไฟหลากสสีนัทั *งหมด 3 โซนดว้ยกนัคอื 
Odori site, Susukino site และ **เฉพาะ Tsudomu Site 
จะเปิดใหเ้ขา้ชมตั *งแต ่1-11 ก.พ. 2020*   )           
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิชม เทศกาลหมิะ ซบัโปโร 
เทศกาลฤดูหนาวที�ใหญ่ที�สุด ของประเทศญี�ปุ่ น จะจัดในช่วงเดือน 
กมุภาพันธข์องทกุปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวกวา่ 2 ลา้นคน จากทั�วทกุมมุโลก
มาชมสถานที�จัดงาน ทั *ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สวนสาธารณะโอโดร ิสถานที�
จัดงานหลัก ยา่นซซึกึโินะ และคอมมวินติี*โดม อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหมิะที�ไดรั้บการรังสรรคม์าเป็นผลงาน
ชิ*นเอกไดอ้ยา่งวจิติรงดงาม โดยชา่งมากฝีมอืประเทศตา่งๆ ทั *งภาครัฐ 
และเอกชน ทั *งมอือาชพี และมือสมัครเล่นผลงานมีทั *งจําลองมาจาก
สถานที�สําคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลากหลาย
รูปแบบใหท้่านไดเ้ลอืกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
(ชมบรเิวณสวนโอโดร)ิ  

ที�พกั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภณั ฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ <า - โรงเป่าแก้วค ิตาอิชิ- 
ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-ตลาดโจไก อจิบิะ-สนามบนิชโิตเซะ (B/อสิระ/บรกิารอาหารบนเครื�อง)                                                                             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื<อที� 8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่สําคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั *งอยูบ่นที�ลาด  
ตํ�าของภเูขาเท็งง ุซึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที�มชี ื�อเสยีง ชม 
คลองโอตาร ุหรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึ�งไดรั้บการ
ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลทข์องที�นี� คอื บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี*สรา้งเมื�อปี 
1923 จากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็น
เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง 
แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลอง 

ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มกีาร
สรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตาม
อัธยาศัย นําท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตร  ีเป็นหนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญ่ที�สุดของ
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งใน
สถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอนํ <าโบราณ ตั *งอยู่ดา้นหนา้ของตัว
อาคาร จากนั*นนําทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 
โดยในอดตีนั*นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบุนันี*เป้าหมายของ
การเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุ
ของเมอืง โดยกอ่ตั *งขึ*นตั *งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของ
โรงงานแหง่นี*ก็คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี*ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย 

เที�ยง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
นําทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลที�ใหญ่ที�สดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที�คกึคักและมากมาย 
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั�วฮอกไกโด 
นําทา่นชม ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญี�ปุ่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ี
โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป
จํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึ�งเป็นอฐิที�ทําจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ที�เป็น
หมู่บา้นใกล ้ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที�เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั*น เป็น
อาคารที�ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ.2454 
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที�เหลอือยู่เพยีงไม่กี�แห่ง 
อาคารหลังนี*จงึไดรั้บการขึ*นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของ
ชาตเิมื�อปีพ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมืองที�มาเยือนอยู่   ถงึแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 623 
 บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�ม บนเครื�อง ( มื<อที� 9) 

 
วนัที�หก กรงุเทพฯ       
00.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว̂เครื�องบนิไป-กลบั ตามรายการ    

2. คา่อาหารทกุมื*อ ตามที�ระบใุนรายการ 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั*นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั*นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ<าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั<น) 
 

* ต ั6วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั<น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ<นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั6วเครื�องบนิ 
ท ั<งนี<แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั<น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั6วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั<น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี<ท ี�เกดิขึ<น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั<นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั6วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ*าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  

8. หนา้ทวัรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 

9. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (ตอ้งออกใบเสร็จแยก คา่ตัว̂,คา่แลนด,์คา่บรกิาร กรณีออกใบเสร็จใบเดยีวตอ้งคดิเพิ�ม) 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ*าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั<งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ<นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั *งเทา่นั*น หากแจง้หลังจากนี* ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั *งเทา่นั*น หากแจง้หลังจากนี* ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั^วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั^วโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากค่า
ทวัรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วนัที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี* 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั<งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัว̂เครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั *งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี*  

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6. ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ*นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ*น และรวมกันทุก
ชิ*นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั*น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั*น  
2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั*น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื*อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื*อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี* หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทวัรน์ี*สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั*น 
2. ทวัรน์ี*เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั *งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั *งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัว̂เครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั *งนี* บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั<นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั<นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี< 

- ต ั6วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ<นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ*นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี*คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั*น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ*น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว̂เครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื*อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั<ง 


