
 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ
โซอนุเคยีว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND       
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 นําตกรวิเซ-กงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตัดนําแข็ง “Garinko 
II” อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซปัโปโร 

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก 
มติซยุเอา้ทเ์ลท-ทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   SMILE HOTEL PREMIUM

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

   - 

วนัท ี1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศชนั4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทรอให ้

การตอ้งรับ พรอ้มทังแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง)  



 
 
 
 
 
 

 
วนัท ี2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ออิอน มอลล ์

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ ่(New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทญีปีุ่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ 
***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนงึในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นีอดุมไป
ดว้ยแมนํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทหีนาวทสีุดของญปีุ่ น 
แลว้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมู่บา้นทรีวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงจํานวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี ซงึมปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตังแต่หลังสงครามโลกครังท ี
2 โดยการผสมผสานบะหมีหลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขนึในปี 1996 เพือ
เผยแพร่อาหารทีเป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นทีรูจ้ักในวงกวา้ง 
นอกจากนันภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือใหคู้่รักมาขอพรเพอืให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนนําซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมจีากเทพเจา้ 2 องค ์

เทยีง รบัประทานอาหารเทยีง ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 
นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์มีชีอืเสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซงึทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทไีม่เหมอืนสวนสัตว์แห่งอนื ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระว่ายนําของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทอียู่
ตรงกลางของโซนหมีขัวโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกยีวกับสัตวป่์าพนืเมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมา
ป่า และสัตวอ์นื ๆ จากทวัทกุมมุโลก เชน่ หมขัีวโลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ จากนันนําทา่น
เดนิทางสู ่ โซอนุเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมอืทอ่งเทยีวรสีอรท์นําพุรอ้นออนเซน 
ตังอยูท่างทศิเหนือของ อทุยานแหง่ชาตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซงึเป็น
พนืทใีนหบุเขาแคบ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสูง 100 เมตร และมศีูนยบ์รกิารประจําหมูบ่า้น 
หอ้งอาบนําออนเซนหลายแห่ง และนําตก 2 แหง่ทสีวยงาม นอกจากนียังเป็นจดุเรมิตน้ใน
การเดนิป่าทใีกลกั้บ ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัท ีSOUNKYO GRAND หรอืระดบัเดยีวกนั  
อสิระใหท้า่นอาบนําแรร่วมแบบญปีุ่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี3 นําตกรวิเซ-นําตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดันําแข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
นําท่านชม นําตกรวิเซ และนําตกกงิกะ นําตกสองสายทไีหลจากบนภเูขาลงมาทผีาเป็นรวิ
สวยงาม นําตกทงัสองสายตังอยูห่า่งกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย นําตกรวิ



เซ ซงึถกูเรยีกว่าเป็น “นําตกแหง่ดาวตก” เพราะสายนําเสน้ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลา
ถูกแสงอาทติยจ์ะแลดูคลา้ยดาวตก เคยีงคู่กับนําตกกงิกะ หรอื “นําตกแหง่แมนํ่าสเีงนิ” ซงึ
ในชว่งฤดหูนาวนําตกทงัสองสายนีจะกลายเป็นนําแข็ง รูปร่างแปลกตา แลว้นําคณะเดนิทาง
ไปยงั เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทอียูต่ดิกบั ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซงึในชว่งฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารนําแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขนึแค่ในบรเิวณ
อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน แตส่ําหรับญปีุ่ นทา่นสามารถเห็นธารนําแข็งไดใ้น
ฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารนําแข็งทปีกคลมุพนืผวิมหาสมทุรอันกวา้งใหญไ่พศาล  

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (4) 
นําท่าน ล่องเรอืตดันําแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึงของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรือ 
Garinko II สแีดงจะวงิตัดทะเลนําแข็งออกไปนอกชายฝังทะเลโอคอทสก ์นําทา่นชมกอ้น
นําแข็งทลีอยมาจากขัวโลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม 
เดมิเรอืนีใชเ้พอืสํารวจนํามันในรัฐอลาสกา้ เรมินํามาใชเ้ป็นกจิกรรมทอ่งเทยีวตังแต่ปี 2004 
(การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชวัโมง)  
กรณีสภาพอากาศไม่ด ีเรือตัดนําแข็งไม่สามารถวงิได ้นําท่านไปท ีหอคอยโอคอทสก์
(Okhotsk Tower) ซงึเป็นหอคอยทยีนืออกไปในทะเล ตรงทา่เรอืมอนเบ็ทส ึจากหอคอย
แห่งนีนักท่องเทยีวสามารถมองดูทะเลนําแข็งไดท้ังจากดา้นบนและดา้นล่างสภาพทะเล
นําแข็งจากใตนํ้า แบง่ออกเป็น 4 ชนั (รวมชนัใตนํ้า) คอื ชนัท ี1 Okhotsk Hall ทางเขา้
เชอืมกับทา่เรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแหง่นี และมรีา้นขายของทรีะลกึ ชนัท ี2 
Observation Hall จัดแสดงเกยีวกับทะเลโอคอทสก ์และสงิมชีวีติในทะเลนําแข็ง เชน่ ตัว 
คลโิอเนะ เครอืงมอืวทิยาศาสตรท์ใีชส้ํารวจเกยีวกับทะเลนําแข็ง ชนัท ี3 Panorama Hall 
เป็นหอ้งสําหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันทีฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นวิวไดไ้กลถึง
คาบสมทุรชเิรโตโกะ และ ชนั B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพอืชมสตัวท์ะเล
ในอวาเรยีมเล็กๆ และมชีอ่งหนา้ตา่งทมีองเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนันอกีดว้ย  
จากนันนําท่านอสิระชอ้ปปิงท ีออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทนีิยมในหมู่
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่ น มีรา้นคา้ที
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนียงัมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Cap-
com games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซงึบางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษี
สนิคา้สําหรับนักท่องเทยีวชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหาร
หลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารคํา ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักท ีART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี4 ลานสกชีกิไิซ-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

นําคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทรีาบกวา้งใหญ่ทมีโีรลคุงและโรล
จัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซงึเป็นสัญลักษณ์ของลานสกแีห่งนี ท่านสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทมีบีรกิารอยูท่นีี ทังแบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทสีามารถนังเป็นกลุ่ม 
หรอืเดยีว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทกํีาหนด และยงัม ีBanana Boat ทลีากดว้ยสโนว ์
โมบวิทลีากซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตนืเตน้ไดม้ากเลยทเีดยีว และ Sled 
สําหรับพาหนะสว่นตัว ทไีหลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบงัคับทศิทางความชา้
เร็ว และยงัมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครอืงเลน่ตา่งๆ) 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (6) 
นําทา่นชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทไีดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทเีกดิ



จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครงึหนึงทําเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนทเีหลือไวค้รึงหนึงก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานทที่องเทยีว ทังยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรูปเป็นทรีะลกึ จากนันอสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงโอ
ตารุตามอัธยาศัย เช่น พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรแีละเครอืงแกว้ ทรีวบรวมกล่องดนตรีและ
เครอืงแกว้อนังดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซอืและเลอืกชมสนิคา้พนืเมอืง
งานฝีมอืต่าง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตร ี 
ซงึมกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่านเอง รา้นขายเครอืงแกว้ ทมีตีังแต่กระดงิแกว้อันจวิไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบต่างๆ ทที่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซงึมขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลืมอว้นกันเลยทเีดียว และเหมาะทจีะซือของฝากเป็นอย่างด ี 
และยงัมอีกีหนงึรา้นททีา่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้แีสนอบอุ่น ขับกล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซงึเปรียบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทจัีดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทมีชีอืเสยีงเป็นอยา่งมาก นําทา่นสู ่JTC DU-
TY FREE ชอปปิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พักท ีSMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปปิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซซูกูโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
นําทา่นชมอดตีอาคารทวี่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตล์นีโอบารอค มลัีกษณะพเิศษทมีหีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรียก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิจากนันผ่านชม 
หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นาฬกิาทดํีารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทงัสดีา้นททํีาจากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิา
ทเีก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น และเป็นสถานทีนักท่องเทียวทัว
โลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นทีระลึก และนําท่านไปยัง
บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Promenade)  
ซงึเป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ่ ตังอยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มี
ความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่ม
ขนาดใหญ่ และยังเป็นทตีังของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง 
ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 
รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีุดของ
เมอืง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ 
และหอยเชลล ์ผลผลติอนื ๆ ในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดูกาล ราคา
ก็เหมาะสม อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื  Donburi 

เทยีง  อสิระอาหารเทยีง เพอืใหท้า่นไดล้มิรสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทตีลาดปลาโจไก 



นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้
ปลอดภาษี เชน่ เสอืผา้ นําหอม ตามอธัยาศัย จากนันอสิระ
ใหท้่านชอ้ปปิงทีย่าน ถนนทานูกโิคจ  ิแหล่งชอ้ปปิง
เก่าแก่ทสีบืทอดมาตังแต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่าย
ซอืหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 
200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก
และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชอืมต่อกันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทรีองรับทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใช ้
งานไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ช ้
อปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคักมีชวีติชวีา หรือจะเดนิเล่น
ชมเมอืงท ียา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทยีา่นกนิดมืทใีหญ่
ทสีุดของเมอืงซัปโปโร  มังคังดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไป
ดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรับราเมน แนะนํา
ตอ้งไปทซีอยนีคอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทังชนิดเสน้ราเมนนําซุป
รสชาตแิละเครอืงเคราต่าง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
ทา่น นําทา่นพกัท ีSMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัท6ี ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชวัโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครอืงดมืบน
เครอืง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 
เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี (พกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดยีว 

เพมิทา่นละ 
09-14 ม.ค.62 42,999 12,500 12,900 

11-16 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 

12-17 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

17-22 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 

18-23 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 

19-24 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

24-29 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 

25-30 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 

26-31 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

31 ม.ค.-05 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

14-19 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

15-20 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

16-21 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

21-26 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

22-27 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 

23-28 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 



01-06 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 

02-07 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

06-11 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 

08-13 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 

09-14 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ ** 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาล 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิอตัรานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีว ทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่นนั กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 
 
บริษัทขอสงวนสทิธ ิ: รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง อาทเิชน่ เรมิงาน 
08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถ
เพมิเวลาการใช้รถบสัได ้ทงันีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ขนึอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบใุนโปรแกรม (ชนัทศันาจร) รวมทงั 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และค่าธรรมเนียมนํามันทสีายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทพัีกตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่นนั !! เตยีง DBL) 

เนอืงจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปปิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ได ้
 **ในกรณีททีา่นมผีูเ้ดนิทาง 3 ทา่น และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัร่วมกบัคณะผูเ้ดนิทาง 
กรณีตอ้งการพกัเดยีวมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 
บาท (ค่ารักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทวัร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ต่อหนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลยีนแปลงตัวเครอืงบนิ สําหรับผูท้ไีปและ/หรอืกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ท)ี 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนํีาหนักเกนิกว่าททีางสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิ

กวา่ขนาดมาตรฐาน 



 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ น
ไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีประสงค์พํานักระยะสันใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 

 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 48 ชวัโมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะนนัถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทพัีกและตัว
เครอืงบนิ 

 หากทา่นทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชวัโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั และหากเป็นกรณีการเดนิทางทบีรษิทัฯตอ้งทําการ
วางการนัตคีา่มดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข และหรอืเทยีวบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT 
หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมอืจองทวัร ์
ชําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทกีองตรวจ
คนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทาง
กลับ ท่านจะตอ้งชําคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัลําดับทนัีง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่่าเหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืค่าทวัรทั์งหมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขนึไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัวเครืองบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทจีองทัวร ์

หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตัวเครอืงบนิดังกล่าวได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ และภาษีตัวทกุชนิดเพมิ หากสายการบนิปรับขนึกอ่น

วันเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทวัร ์ตัวเครอืงบนิขากลับซงึยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 



 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุใน
โปรแกรม 

 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุร ี/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้พัีกทงันีขนึอยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรือวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละ
คนขับรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ด ้
ทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตามทเีรยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง ในวนันันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทงันีขนึอยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทที่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนันหากทา่นมเีหตอุนัใดททํีาใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวพรอ้มคณะ
ตามรายการทรีะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้
แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิต่อชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือ
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตาม
สถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนืออํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิ
การสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมรั่บผดิชอบต่อการสญูหายดังกล่าว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 

 
เอกสารทลีูกคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทรีัฐบาลญปีุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซงึมผีลใชบ้งัคับตังแต่วันท ี1 กรกฎาคม 2556 ผูท้จีะ
เขา้ประเทศไดนั้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ยีนืขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทนํีามา เชน่ ตัวเครอืงบนิขากลับ หรอืเอกสารอนืๆ สําหรับรายละเอยีด
ของเอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สงิทยีนืยนัว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ)  
(3)  ชอื-ทอียู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น เชน่ โรงแรมทพัีก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสนั 
(3)  ในขันตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คุณสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูทงัหมดกอ่นการจอง  

เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจทตีรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


