
 
 

 
 

 

 
 
 

               
 

** ชมความสวยงามของ ดอกซากรุะ ท่ีบานสะพร่ังบนเกาะฮอกไกโด 
** ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ “สวนคะมยูิเบทสึ” ท่ีมีมากกว่า 120 สายพนัธ์ุ ท่ามกลางกงัหนัยกัษ ์
** ชมวิวทิวทศัน์สุดแสนโรงแมนติก “คลองโอตารุ” รวมถึงอาคารโกดงัเก่าริมคอลงท่ีสุดคลาสสิก 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชมทุ่งพิงคม์อส ณ “สวนทาคโินะอเุอะ” เปรียบเสมือนกบัสวนน้ีถูกปูดว้ยพรมสีชมพู 
**  ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย “แช่น า้แร่ออนเซ็น”  
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 
ก าหนดการเดนิทาง 6-11 พฤษภาคม 2563 (วนัวสิาขบูชา) 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 
 
 
 
 



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 
 โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -  
ย่านซึซึกโินะ 

08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค”  ที่ถือเป็นแหล่งของฝากทอ้งถ่ินที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด บริเวณทางเขา้ท่านจะไดส้มัผสัธีมการจดัแสดงตกแต่งสถานที่ไดอ้ยา่งสวยงาม
ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมุมยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หนา้หอนาฬิกา ผลิตภณัฑท์ี่ขึ้นช่ือของที่น่ีคือคุก้ก้ี 
Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไสช็้อกโกแลตขาวที่แสนอร่อย ใหท้่านเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ 
ไดต้ามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟุตบอล
ทอ้งถ่ิน J-League อีกดว้ย  

 นาํท่านมุ่งหนา้สู่ “ภูเขาเทนง”ุ เปล่ียนอิริยาบถในการชมววิมุมสูงดว้ยการ “น่ังกระเช้าภูเขาเทนง”ุ ขึ้นไปยงัยอด
เขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใชเ้วลาเพยีง 4 นาที เป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และอ่าวอิ
ชิการิไดท้ั้งหมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สวา่งไสว นอกจากน้ียงัมีร้านขายของที่ระลึก และภตัตาคารหรู
สาํหรับรับประทานอาหารและชมววิไปพร้อมๆกนั 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึง

ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทาง
ในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น พร้อม
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  

 นาํท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้าน
เคร่ืองแกว้”, “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ 
ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั “Le TAO” มีใหท้่านไดชิ้มล้ิม
ลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึง
ร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ นาํท่านสู่ ย่านซึซึกิโนะ (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ย
นกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซปัโปโร 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



 @ เลือกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณ ี1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อั้น  
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 

  พักที่ WING HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   

   
 

วนัทีส่าม ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกโิคจ ิ- พพิธิภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร - ชมซากรุะ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda 
Memorial Park) - ออนเซ็น 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 จากนั้นนาํท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum)”เปิดเม่ือปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรง

กลัน่ ภายในพพิธิภณัฑจ์ะแนะนาํประวติัของเบียร์ในญี่ปุ่ น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ มาจดัเป็น
นิทรรศการ ถดัจากพพิธิภณัฑเ์ป็นที่ตั้งของสวนเบียร์ซปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยร้านอาหาร 2 
ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร์ นาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์
สถาน Toda Memorial Park” ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นเกียรติแก่ครูToda นกัวชิาการผูเ้ป็นประธาน สมาคมที่มุ่งเนน้
การปฏิบตัิตามแบบพทุธศาสนา อีกทั้งบริเวณนั้นยงัใชเ้ป็นสุสานแบบตะวนัตก ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะ
ภายในสวนจะมีตน้เชอร่ีและซากุระที่นาํมาปลูกไวเ้ม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากรุะประมาณ 8,000 ตน้ จะออก
ดอกบานสะพร่ังสวยงาม ซ่ึงนบัเป็นจุดที่ชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงบนเกาะฮอกไกโด ให้ท่านไดถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทบัใจอยา่งเพลิดเพลิน.... (ความสวยงามของดอกซากุระ...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

  พักที่ HOTEL SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ 
ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีส่ี่  น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ - ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทสึ -  
  ชมทุ่งดอกพงิค์มอส ณ สวนทาคโินะอเุอะ - ออิอนพลาซ่า 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํท่านชมความงามของ “น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนํ้ าตก
ที่จดัไดว้า่เป็นววิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่ น นํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้นํ้ าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุน
เคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายนํ้ าที่ไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่นํ้ าอิชิคาริได ้จากนั้นนาํท่านชม “ทุ่งดอก
ทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ” สวนทิวลิปที่มีช่ือเสียงและใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ภายในสวนจดัแสดงทิวลิปพนัธุ์
ต่างๆ กวา่ 1 ลา้นตน้ 120 พนัธุ ์บนพื้นที่ 70,000 ตร.ม. มีพพิธิภณัฑแ์ละศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว ร้านอาหารให้
นัง่ทานชมดอกไมส้บายๆ (ความสวยงามของดอกทิวลิป...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นชมความงดงามของ “พรมจากพิงค์มอสผืนใหญ่ ณ สวนทาคโินะอุเอะ” สถานที่ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมือง

ทาคิโนะอุเอะ ใหท้่านไดช้มดอกชิบะซากุระ(หรือดอกพงิคม์อส)ภายในสวน จะพากนับานสะพร่ังสวยงาม
เปรียบเสมือนกบัสวนน้ีถูกปูดว้ยพรมสีชมพทูี่มีพื้นพีข่นาดใหญ่ถึง 100,000 ตารางเมตร วา่กนัวา่สวนทาคิโนะ
อุเอะแห่งน้ีเป็นสวนพงิคม์อสมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น (ความสวยงามของทุ่งพิงค์มอส
...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) นาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนม
ญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 
 
 
 



วนัทีห้่า สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พพิธิภณัฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - บ่อน า้สีฟ้าใส (BLUE POND) -   
             มติซุย เอาท์เลต็ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” สวนสตัวแ์ห่งน้ีเปิดเม่ือปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยมอนัดบั

หน่ึง และยงัอยูเ่หนือสุดของ เกาะญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธุ ์และสตัวท์ี่อาศยัอยูใ่น
โซนขั้วโลก ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่าสตัวเ์มืองหนาวหายากมากมาย สวนสตัว์
แห่งน้ีถือวา่เป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ั้งหมดในญี่ปุ่ น ทั้งการออกแบบใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืน
และเน้ือที่อนักวา้งใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาติจริงๆ สมัผสัความน่ารักของเหล่าสตัวเ์มืองหนาวมากมายอยา่ง
ใกลชิ้ด อาทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวนิ, นกกะเรียน, แมวนํ้ า, ลิงอุรังอุตงั, กวางเรนเดียร์, 
เสือดาวหิมะ (SNOW LEOPARD), หมีสีนํ้ าตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย จากนั้นนาํท่านสู่ 
“พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า (Sake Museum)” ถือวา่เป็นสาเกที่มีช่ือเสียง ในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น ภายใน
พพิธิภณัฑย์งัมีการจดัแสดงหอ้งสาํหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมยัเอโดะ  กล่าวถึงประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมของการบ่มสาเก เราจะไดช้มความพถีิพถินั ในการผลิตสาเกที่ขึ้นช่ือของเมืองอาซาฮิคาวา่แห่งน้ี นาํ
ท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนักนัทาํราเมนของ
ตนเองใหอ้ร่อยที่สุด เพือ่สืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮิคะวะเพือ่ใหเ้ป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนาํท่านชม “บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อนํ้ าสสีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสร้าง

เขื่อนนเพือ่ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดยที่กน้
บ่อนํ้ าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไมท้ี่โผล่ออกมาจาก
พื้นผวินํ้ า ทาํใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อนํ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอีกดว้ย  
นาํท่านเดินทางสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและ
สินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 
 
 
 



วนัทีห่ก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที่ยวเป็นสาํคญั โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  6-11 พฤษภาคม 2563 (วนัวสิาขบูชา) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 43,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  41,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 18/2/2563) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดับเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 



 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ)ุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน , 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 

 


