
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ
 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพอืเตรยีมตวั

เดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีTG 670 บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง 
 

 
วนัทสีอง ชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน–ิ นงักระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั – 

จดุชมววิทะเลสาบโทยะ – อาบนําแรธ่รรมชาต ิ
 
08.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญปีุ่ นแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทเีป็นเมอืงตากอากาศชอืดังแหง่หนงึของญปีุ่ น มชีอืเสยีงดา้นออน
เซ็น เป็นเมอืงทเีหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยงิ นําทา่นชม หบุเขานรกจโิกกุดาน ิเกดิจาก
ภเูขาไฟทยีังไมด่ับกอ่ใหเ้กดินําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตทิน่ีาชม  

 



 

 

 

 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอง่ภเูขาไฟทมีเีกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนันนําทุกท่าน นงักระเชา้
ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟททํีาใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขนึมา จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกู
นีมกีารปะทุขนึมาทกุๆ 20-50 ปี ดังนันจงึทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงภมุทิัศน์ของพนืทแีถบนีอยา่งตอ่เนือง ลา่สดุมี
การปะทไุปเมอืปี พ.ศ. 2543  

  

 
 
บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทยีังคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขนึมาตลอดเวลา (ขนึอยูก่ับสภาพอากาศ) จากนันนํา
ทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงัเพอืชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนํีาตาลนับ 100 ตัว ทใีกลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก 
ในญปีุ่ นนีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัน ชาวไอนุเชอืกันวา่หมสีนํีาตาลนีถอืเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกี
ดว้ย  

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 
และยังสามารถมองเห็นภเูขานอ้ยใหญ่ทอียูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม มเีสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตังอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 



 

 

 

 

พกัท ี  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI OR NISEKO GRAND HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาต ิเชอืว่าถา้ไดแ้ช่นําแร่แลว้จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

 
วนัทสีาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภนัฑเ์ครอืงแกว้ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– ดวิตฟีร ี– ทําเนยีบรฐับาล – 

สวนโอโดร ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซงึถอืเป็นเมอืงท่าทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน

นัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็นเสน้ทาง
ขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักท่องเทยีวแทนโกดัง
ตา่งๆ ซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทรีะลกึ
นันเอง  

 

 
 
 จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซงึมีอายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายทีถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อีกทังยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์อง
ตัวเองขนึมาเป็นทรีะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

 



 

 

 

 

 

 นอกจากนีดา้นหนา้พพิธิภัณฑยั์งมี “นาฬกิาไอนําโบราณ” สไตลอั์งกฤษ ทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก
เท่านัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานีจะพ่นไอนําประกอบกับมเีสยีงดนตรี
ดังขนึทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนหนงึทปีระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชม
ทแีคนนาดากันนะจะ๊ 

 
 

 
 
เทยีง                อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 หลังจากเดนิเทยีวชมและเพลดิเพลนิไปกับกลอ่งดนตรทีหีลากหลายและถ่ายรปูกับหอนาฬกิาไอนําโบราณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขา้มถนนมาอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มาพักเหนือยกบัรา้นคา่เฟ่น่ารักๆกนัดกีวา่ ไปประเดมิดว้ยรา้นแรกกนัเลยจา้ 



 

 

 

 

 เดนิขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้
ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยยีมชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิะ่ เมือเขา้ไปในรา้น
ทกุท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมือซือแกว้พรอ้ม
เครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครอืงดมืฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทนัีงตาม
อัธยาศัยทบีรเิวณชนัสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากนังบรเิวณชนัหนงึจะเป็นโซนขายของทรีะลกึ หรอืจะสนุกสนาน
ไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  

 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันวา่ มาถงึฮอกไกโดทังทตีอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ 
เป็นคา่เฟ่ใหนั้งทานและสามารถสังกลับไดซ้งึบางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนดินงึ  สงิตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทจีะ
ลมิรส และหา้มพลาดทจีะหวิกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นทรัีกยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรคา่แกก่ารทานคอื
ชสีเคก้นันเอง สัมผัสลนิทนุ่ีมละมุน กลนิหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุ
แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นแีลว้ววว 

 



 

 

 

 

 
  

เดนิตอ่กันมาอกีนดิใหอ้าหารกอ่นหนา้นไีดย้อ่ย ก็จะเดนิมาเจอกับรา้น KITAKARO เป็นรา้นคาเฟ่ขนมหวาน เมนูที
แนะนํานันก็คอื ซูวค์รมี ซงึจะคลา้ยเอแคลบ์า้นเรานันเอง แตเ่รอืงรสชาตนัินไม่ตอ้งพูดถงึ อรอ่ยมากกวา่แน่นอน ซงึ
ตัวแป้งดา้นนอกนันจะใหส้ัมผัสทกีรอบนอกนุ่มในตัดกับรสครมีทหีวานละมุนกลมกลอ่มชนิเดยีวไม่เคยพอ มาถงึฮอก
ไกโดแลว้ควรลองทานกันนะคะ ทานทเีมืองไหนก็ไม่อร่อยเท่าทฮีอกไกโดจรงิๆค่ะ ซงึแต่ละมอืงจะมีเอลักษณ์โดด
เดน่เฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะนันมาแลว้ตอ้งหา้มพลาดคะ่ 
 

  

 ไหนๆก็เดนิทางมากับสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกันใหเ้ต็มทจีุใจกันไปเลยคะ่ มากันทรีา้นแนะนํารา้นสดุทา้ย
กนัคะ่ รา้นนีก็คอื คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรักสนูปปี ซงึจดุเดน่ของรา้นนีก็คอืไอศกรมีนันเองคะ่ ซงึมหีลากหลายรสชาติ



 

 

 

 

ใหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน ซงึชันทสีองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่ง
รา้นก็ไม่พลาดทีจะตกแต่งไปดว้ยสนูปปีทังรา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครืองดมืแลว้ ทางรา้นยัง
จําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับสนูปปีเพอืเอาใจคนรักสนูปปีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอือยา่งมากมาย 

 

 
 
 จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึทําใหเ้ครอืงแกว้ทอีอกมามี

รปูแบบและสทีแีตกตา่งกัน  ซงึภายในพพิธิภัณฑนี์ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืไปเป็นของ
ฝาก ของทรีะลกึกันอกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นแกว้นําลายพเิศษ แจกันดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ 
และอนืๆอกีมากมายซงึทํามาจากแกว้ทังสนิ 

 ออกมาจากพพิธิภัณฑเ์ครอืงแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตาร ุยังไม่หมดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น
รา้นไอศกรมีทชีอืวา่ VENETIAN CAFETERIA รา้นนีมีเมนูยอดฮตินันก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สนัีนเอง เป็นซอฟท์
ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชนั ชันละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุน่ สตอเบอรร์ ีชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์
ดว้ยรสชาตทิเีขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกับโคนคกุกแีสนอรอ่ย ผา่นมาทังทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  

 

 
 

จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครอืงสําอางแบรนดดั์ง ทังของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน อสิระใหท้า่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย    
 
 



 

 

 

 

 
จากนัน นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอ
บาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผา่นก  ารใชง้าน มา
ยาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454 แต่
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดร้ับการขนึทะเบียนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม
สําคัญของชาตเิมอืปีพ.ศ. 2512  

 

 
 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร  ิสวนสวยใจกลางเมืองทีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผอ่นหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทรีูจ้ักในฐานะสวนสาธารณะแตท่จีรงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิ ี4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทแียกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝังเหนือใตซ้งึตอ่มาไดช้อืว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลยีนชอืใหม่เป็นโอโดร ิสถานทเีป็นทพีักผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทจีัด
งานเทศกาลขนึชอืของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทจีะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทัมเฟสซงึ
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 

 
 
คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปซููไว ปูขน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 
ทพีกั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 

 

 

 

วนัทสี ี ฟรูาโน ่– โทมติะ ฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ – บอ่นําสฟ้ีา – ซปัโปโร 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่เมอืงทอียู่ในแอง่กระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทอืกเขาไทเซ็ทส ึและเทอืกเขายบูาร ิ
ทําใหเ้มอืงฟรูาโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนันเป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลติภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําท่านสู ่โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบุกเบกิรุน่แรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได ้
พบกับดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล (ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดอืนมถิุนายน, ดอกลาเวน
เดอรแ์ละดอกป๊อปปี ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซงึแต่ละเดอืนจะมี
ชนิดดอกไมต้่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที (ประมาณปลายเดอืน กรกฎาคม-เดอืน 
สงิหาคม)  อสิระใหท้า่นชนืชมความงามของทุ่งดอกไมท้ไีกลสดุลกูหลูกูตา จนขนานนามกนัวา่เนนิเขาสายรุง้  

 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ ซงึเป็นเนินสวนดอกไม ้4 ฤดู ทมีโีรลคงุและ โรลจัง หุน่ฟางขนาด
ใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเทียว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นิด รวมถงึดอกลาเวน
เดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ทีไดร้ับคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามทีสุด นอกจากนียังมีก ิจกรรม
หลากหลายไวบ้รกิารแดทุ่กท่าน เชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลยีง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหต ุราคา
ทัวรน์ไีมร่วมคา่กจิกรรมในสวนดอกไม*้   
 

 



 

 

 

 

 
เทยีง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม บอ่นําสฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อนําสฟ้ีาทเีกดิจากความบังเอญิทเีกดิจากการสรา้งเขอืนเพอืไม่ใหโ้คลน
ภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมอืปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทกีน้บอ่นําแหง่นีจะมแีรธ่าตทุี
เกดิจากโคลนภูเขาไฟทําใหม้ีสฟ้ีาหรือเขียวมรกตสดใส และมีกงิไมท้โีผล่ออกมาจากพืนผวินํา ทําใหม้ีความสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทังสขีองบอ่นําแห่งนีจะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแต่ละฤดูกาลอกีดว้ย  จากนันนําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพอืเขา้สูท่พัีก 

 
คํา  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 
ทพีกั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
10.30 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671   

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

****************************************** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงัก่อนทําการ 

ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ตํากวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(ตาํกว่า 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

01 – 05 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

07 – 11 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

16 – 20 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

21 – 25 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 



 

 

 

 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่่าดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดทํ้าการจ่ายค่าตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ท่านละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีประสงคจ์ะพาํนักระยะสนัใน
ประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตอ้งยืนเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมือง เพือยืนยนัการมีคณุสมบตัิการเขา้
ประเทศญีปุ่น* ดงัต่อไปนี 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพาํนักใน

ประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 15,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวไม่ชําระเงนิ หรอื
ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิาร
เดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทียว (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีว (ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพิมขนึของนักท่องเทียวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

 



 

 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนือสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 


