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จองทวัรจ์อยฮอกไกโด กบั เท่ียวสนุกทวัร  ์

ลดราคาใหอี้กท่านละ 1,000 บาท 

มีทวัรอ์อกเดินทางแน่นอน 

 

 

เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด                                 

อาณาจกัรแห่งกลอ่งดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ดื่มดํา่กบัความงามของเมืองโอตารุ  

เยอืนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของฮอกไกโด 

ชอ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ MITSUI OUTLET  อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 

 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทางเดือนพฤศจกิายน 2559 

ราคาเพียง  34,900  บาท  
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

02.20 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX774 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

05.50 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

09.30 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

14.55 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซปัโปโร  เมือง

หลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมี

ลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บั

คาํแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  จากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ 

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 

บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่

ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้อิสระ

อาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  APA HOTEL SAPPORO หรอื TMARK CITY SAPPORO HOTEL ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อิสระเตม็วนั (ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั  ใหท่้าน อิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์  

ซปัโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร  มีรา้น BIG 

CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง
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อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบั

ความสงู 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั

กลางคืน โดยเฉพาะยามคํา่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ

จากกลุ่มตึก ยา่นซซูกิูโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็น

ศนูยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ  10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น

ซซูกิูโน่ (ไม่รวมตัว๋ขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ  ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแหง่น้ี  สรา้งขึ้ น

เม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่น้ีรูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร ” 

เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือน

ไปเดินซ้ือท่ี  ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้  มาจบัจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึ้ นช่ือเร่ือง ไขห่อยเม่น

และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซซูกิูโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมี

ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั

ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแหง่น้ี  นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร 

สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ี

แหง่นี 

- ทานุกิโคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มี

ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตก  อยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  APA HOTEL SAPPORO หรอื TMARK CITY SAPPORO HOTEL ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต – โนโบรเิบทสึ – หุบเขานรกจโิกกุดานิ  - ”

ทะเลสาบโทยะ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซงั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด  ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 

1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอย

ปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแหง่น้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไป

สกัการะไม่ขาดสาย เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลต  ท่ีหมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ  

ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว  

หรือเดินถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม  สไตล์

ยุโรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติั

ความเป็นมาของโรงงานอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ โนโบรเิบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อดงัแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น มีชื่อเสียง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ นําท่านชม 

หุบเขานรกจโิกกุดานิ เกิดจากภเูขาไฟท่ียงัไม่ดบัก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภเูขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยูต่รงกลาง จากน้ันนํา

ทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุ ซาน เป็นภเูขาไฟท่ีทาํใหเ้กิดทะเลสา บโทยะขึ้ นมา 

จากหลกัฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ  20-50 ปี ดงัน้ันจึงทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพื้ นท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ.  2543 บน

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภเูขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา  (ขึ้ นอยูก่บัสภาพ

อากาศ) จากน้ันนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงัเพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน้ําตาล

นับ 100 ตวั ท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดไูดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน  

ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

คํา่           บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ที่พกั  KIRORO RESORT HOTEL หรอื JOZANKEI HOTEL ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี - ซปัโปโร  

ดิวตี้  ฟร ี- เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด - พิพิธภณัฑส์าเก – หมู่บา้นราเม็ง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน  ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบ

ยุโรป อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถมทะเล  สรา้งเสร็จ

เม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือ

ใหญ่สู่โกดงัในเมือง  ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึง
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เป็นถนนสาํหรบันักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ  ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์

ของเมือง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  

นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้  โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ  จึงทาํใหเ้คร่ือง

แกว้ท่ีออกมามีรปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั  จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี ซ่ึงมี

อายุเกือบรอ้ยปี  ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรปูแบบต่างๆ  สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมา

เป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย 

 

จากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู  บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และ

อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล 

ซาชิมิสดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางเข ้ าสู่  พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโคยาม่า  เป็นหน่ึงในโรงผลิตสาเกญ่ีปุ่น

คุณภาพยอดเยีย่มและมีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด รูจ้กัสาเกแบบเจาะลึก ตั้งแต่การทาํสาเก

แบบดั้งเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค แวะด่ืมดํา่รสชาติท่ี

แตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รบัรองจะติดใจ 
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จากน้ันนําทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บา้นราเมน”หมู่บา้นชื่อดงัของ

เกาะฮอกไกโด  นับยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ  ซ่ึงชว่งเวลาน้ันเป็นชว่งเวลาท่ีถือกาํเนิดรา

เมนข้ึน ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั  

และต่อมาหลงัสงครามโลกครั้งท่ี  2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา่ ก็ไดถื้อกาํเนิด

ขึ้ นจากความคิดสรา้งสรรคต่์างๆ  เขา้ไวด้ว้ยกนั  อาทิเชน่ วิธีการคงความรอ้นของน้ําซุปใหอ้ยู่

ไดน้านขึ้ นโดยเคลือบผิวน้ําซุปดว้ยน้ํามนัหมู  หรือจะเป็นน้ําซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดกูหมแูละ

น้ําสตอ๊คซีฟู้ ด ปลาซารดี์นแหง้  หรือ “นิโบะชิ” และเสน้บะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน้ํานอ้ยกวา่

ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณข์องราเมน  เมืองอาซาฮิกาวา่แหง่น้ีเป็นท่ีชื่นชอบ

ของชาวญ่ีปุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

คํา่           บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ที่พกั  FURANO HOPS HOTEL  ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หก มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 

จากน้ันนําท่าน  ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต  (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด์ อาทิ

เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้

แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก  จนถึงอุปกรณกี์ฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง  ยงัมีศนูย์

อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้

ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย 

  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้  

บ่าย  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย   

15.45 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX693 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

20.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 

21.45 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย  โดยเท่ียวบิน  HX761 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่ง (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

****************************************** 
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อตัราค่าบริการ“ 
  

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

04 – 09 พฤศจกิายน 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

07 - 12 พฤศจกิายน 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

11 - 16 พฤศจกิายน 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

15 - 20 พฤศจกิายน 2559 34,900 34,900 34,900 10,000 26,900 

18 - 23 พฤศจกิายน 2559 36,900 36,900 36,900 10,000 26,900 

22 - 27 พฤศจกิายน 2559 36,900 36,900 36,900 10,000 26,900 

25 - 30 พฤศจกิายน 2559 36,900 36,900 36,900 10,000 26,900 

28 พ.ย.– 3 ธนัวาคม 2559 36,900 36,900 36,900 10,000 26,900 

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการ

คืนมดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน  

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.ไม่เกิน2ชิ้ น /ท่าน  

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2,500 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
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การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศ ญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


