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รหสัโปรแกรมทวัร์   HOKKAIDO AUTUMN 6D4N OCT17-TG-W02 

 
 

AUTUMN IN HOKKAIDO (ASAHIKAWA ROUTE) 
จุดเด่น 

 

 ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการ เก็บผลไมต้ามฤดูกาล 

 ชมความสวยงามของประตมิากรรมเกล็ดหมิะที ่ พพิธิภณัฑค์รสิตลัหมิะ 

 ขึน้ กระเชา้อาซาฮดิาเกะ เพือ่ด ืม่ด ่าความงดงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี

 ทานราเมนชือ่ดังของฮอคไกโดที ่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ 

 ประทับใจกับความน่ารักของสัตว์หายากของ สวนสตัวอ์าซาฮคิาวะ 
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 ชมกรรมวธิกีารท าสาเกญีปุ่่นที ่ พพิธิภณัฑส์าเกโอโตโกะยามะ 

 เดนิเทีย่วถ่ายรูป ณ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน า้โบราณ และ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี

 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ย่านใจกลาง เมอืงซปัโปโร 

 เต็มอ ิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ อันเล ือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 

ชื่อโปรแกรม  A UTUMN IN HOKKA IDO (A SA HIKA WA  ROUTE)    

จ านวน 6 วนั 4 คืน  

 

 

วนัท ี ่ รายละเอยีดการทอ่งเท ีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG670 23:45-08:30 

- / - / -  

D2 ชโิตเซะ - เก็บผลไมต้ามฤดูกาล - พพิธิภัณฑค์ริสตัลหมิะ - / L / D ART HOTEL ASAHIKAWA 

D3 ขึน้กระเชา้ชมววิ ภูเขาอาซาฮดิาเกะ - หมู่บา้นราเมน - สวนสัตวอ์าซา

ชยิามะ - พพิธิภัณฑส์าเกโอโตโกะยามะ 

B / L / D ART HOTEL ASAHIKAWA 

D4 คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรี - นาฬกิาไอน ้าโบราณ - ศาล

เจา้ฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกโิคจ ิ  

**พเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

B / L / D WATERMARK SAPPORO 

HOTEL or SML 

D5 ***อสิระเต็มวนั โดยมไีกดน์ าเท ีย่วคอยบรกิาร*** หอนาฬกิา

เก่าฮอกไกโด - ตลาดปลานโิจ - ภูเขาโมอวิะ - สสึกึโิน 

B / - / - WATERMARK SAPPORO 

HOTEL or SML 

D6 คันไซ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ   

TG671 10:30-15:30 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

20:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 เคานเ์ตอร์  D สายการบนิ  THAI 

AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

23:45 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น  โดย

เทีย่วบนิที ่TG670 

วนัท ี ่2 ชโิตเซะ - เก็บผลไมต้ามฤดูกาล - พพิธิภณัฑค์รสิตลัหมิะ 

 

08:30 น. เดนิทางถ ึง ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น  (เวลาทอ้งถ ิ่นเร็วกว่าประเทศไทย  2 ช.ม.) หลังผ่านขั ้นตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย ส าคญั!!  ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด 
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จ าพวก เน ือ้สตัว ์ พืช ผกั ผลไม ้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะม ีโทษจบั และปรบั น าท่านเดินทางสู่  เมอืงอา

ซาฮิคาวะ Asahikawa เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของฮอคไกโด (รองจากชิโตเซะ) ทเีป็นเหมอืนประตูสู่ฮอค

ไกโดตอนเหนอืและตะวันออก โดยจังหวัดนี้มชี ือ่ เสยีงในเรื่องความอุดมสมบูรณ ์ราเมน และสวนสัตว์ นอกจากนี้

ยังเป็นเม ืองทีข่ ึ้นชื่อในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ท าใหใ้นตัวเม ืองจะมงีานแกะสลัก  และพพิิธภัณฑ ์ศลิป์หลาย

แหง่ใหท่้านไดเ้ขา้ชม 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ก่อนจะถ ึงเม ือ งเราจะพาท่านแวะ เก็บผลไม ้ตามฤดูกาล 

ก่อนที่จะเขา้เม ืองโดยจุดเด่นของสวนเหล่าน ี้คอือยู่ ท่ามกลาง

ธร ร มชาติอั น

ส วย งาม ร า ว

กับว่าคุณเด็ ด

ผลไม ้จากป่ า

ก็ ม ิ ป า น 

หลั ง จา ก นั ้ น

เราจะพาท่าน

เ ดิ น ท า ง สู่  

พิพิ ธ ภ ัณฑ์

คร ิสตลัหิมะ Snow Crystal Museum ที่เม ืองอาซาฮ ิคาวะ 

ญี่ปุ่นเ ป็นประเทศที่ม ีพิพิธ ภัณฑ ์เฉพาะทางมากมาย  แล ะ

พพิิธภัณฑ ์คริสตัลหมิะของอาซาฮคิาวะเป็นอ ีกหนึง่พพิิธภัณฑ ์

เฉพาะทางทีเ่นน้ในเรื่องหมิะ และเกล็ดหมิะ เป็นอย่างมาก แมว่้าพพิิธภัณฑน์ ีจ้ะเล็กแต่รับรองว่า คุณจะดืม่ด ่ากับ

ความงดงามของประตมิากรรมภายใตค้อนเซ็ปทห์มิะเหล่าน ี ้ซ ึ่งแน่นอนว่าทีส่วยๆ แบบนีม้ักจะเป็นหนึง่ในสถาณที่

ยอดฮทิในการจัดงานแต่งงานของเหล่าคู่รักมากมายอกีดว้ย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่3 
ขึน้กระเชา้ชมววิ ภูเขาอาซาฮดิาเกะ - หมู่บา้นราเมน - สวนสตัว ์อาซาชยิามะ -  พพิิธภณัฑ์สาเกโอโต

โกะยามะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปขึ้น กระเช ้า อาซาฮิดาเกะ เพื่อชมและถ่าย รู ป

ธรรมชาตอิันงมงามของ อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึัน อุทยานที่

มพี ื้นที่ใหญ่กว่าสองแสนเอเคอร์ของภูเขาอาซาฮ ิดาเกะท าให ้

ภูเขาลูกน ี้เป็น ภูเขาท ีท่ ัง้ใหญ่ และสูงท ีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น 

(2.2 กโิลเมตรจากระดับน ้าทะเล และใหญ่เท่าจังหวัดคานากา

ว่า) ภูเขาไฟทีน่อกจากจะยังไม่ดับแต่ไม่ตอ้งห่วงเพราะการปะทุ

แต่ละครั้งของภูเขาลูกน ีห้่างกันนับหม ืน่ปี โดยการทีย่อดภูเขา

เป็นส ีน ้าตาลจากความรอ้นของลาวาตัดกับทัศนียภาพอันงดงาม

ของป่าและใบไมเ้ปลี่ยนส ีเบื้องล่าง นั ้นเรียกไดว่้าเขา้กับชื่อที่

ชาวไอนุไดเ้รียกภูเขาลูกน ีว่้า Gods Play Garden (สวนที่เทพเจา้เล่นแต่งสวนตามใจชอบ) *ช่วงเวลาเปลี่ยนสี

ของใบไม ้น ัน้ไม่แน่นอนหากท่านโชคดีทา่นจะได้เห็นใบไม ้เปลี่ยนสีในช่วงท ีส่วยท ีสุ่ด* หลังจากชม

ธรรมชาติอันงดงามแลว้เราจะพาท่านไปรับประทานอาหาร ณ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ ที่หน ึ่งสถานที่ๆ ม ี

ช ือ่เสยีงของเมอืงอาซาฮคิาวะ หมู่บา้นทีร่วบรวมเอารา้นราเมนชือ่ดังท่ัวฮอคไกโดมาไวใ้นทีแ่ห่งเดยีว  
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ) 

เราจะพาท่านไปชมอ ีกหนึ่งสถานที่ๆ เป็นจุดขายของ เม ืองอา

ซาฮคิาวะ นั่นก็คอื สวนสตัว ์อาซาฮิคาวะ นั่นเอง โดยสวน

สัตวน์ ี้นอกจากจะม ีสัตว์หายากมากมาย ทัง้หมาป่าหมิะ แพนดา้

แดง นกฮูกหมิะ กวางเรนเดียร์ เส ือด า จิง้จอกแดง รัสเซยี เซ

เบอร์ และสัตว์เขตหวานอกีมากมาย ซึ่งส ิง่ทีท่ าใหส้วนสัตวแ์ห่ง

น ีแ้ตกต่างออกไปจากทีอ่ ื่น คอืนอกจากจะม ีสถาณที่ๆ  ที่ต่อสัตว์

แลว้ ยังมจุีดที่

ให เ้ร าเขา้ไ ป

อยู่ใกลช้ิดกับ

สัตว์ที่สะดวก

และปลอดภัย

อกีดว้ย  หลังจากเที่ยวสวนสัตว์มาตลอดบ่อย ก่อนกลับเขา้

โรงแรมเพื่อ รับประทานอาหารค ่า เราจะพาท่านเขา้เยี่ยมชม 

พพิธิภณัฑส์าเกโอโทโกะยามะ ทีเ่ก่าแก่และม ีประวัต ิศาสตร์

มากว่า 300 ปีของญีปุ่่น ก่อตัง้ทีโ่อซากา้ในสมัยเอโดะโดยเป็น

ที่น ิยมอย่างมากในการใชเ้พื่อแสดงคาบูก ิ โดยต่อมากลับ

ประสบปัญหาท าใหต้อ้งปิดก ิจการช่ัวคราว และมาเปิดใหม่อ ีก

ครั้งทีจั่งหวัดอาซาฮ ิคาวะแหง่น ี ้โดยในพพิิธภัณฑจ์ะม ีอุปกรณ์

ทีท่างโรงเหลา้ใชใ้นการหมักสาเกในสมัยโบราณวางตัง้โชวไ์ว ้

กับภาพอุคโิยเอะ (ภาพลายเสน้โบราณของญีปุ่่น) ซ ึง่แบรนดโ์อ

โทโกะยามะไดโ้ลดแล่นบนภาพเหล่าน ี้ในสมัยเอโดะใหท่้านได ้

ชมกัน 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

ท ีพ่กั ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่4 
คลองโอตารุ -  พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน า้โบราณ - ตึกรฐับาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุก ิ

โคจ ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เม ืองโอตารุ โอตารุเป็นเม ืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร  และ

บางส่วนของเม ืองตั ้งอ ยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึ่งเป็น

แหล่งสก ีและก ีฬาฤดูหนาวที่มชี ื่อเส ียง คลองโอตารุ หรือ โอ

ตารุ อุนงะ  ม ี

ความยาว 1.5 

ก ิโลเม ตร ถ ือ

เป็นสัญลักษณ์

ขอ งเม ือ งโ อ

ต า รุ  โ ด ย ม ี

โ ก ดั ง เ ก่ า

บ ริ เ ว ณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นร ้านอาหารเรียงรายอยู่  พบกับบรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติกคลองแห่งน ีส้ร ้างเม ือ่ ปี  1923 โดยสรา้งขึ้น

จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มา
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เก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้และมกีารถมคลองครึ่งหนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ่งหนึง่ไว ้

เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสร ้างถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร จากนั ้นน า

ท่านเดนิทางสู่ พพิิธภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเก่าแก่สองชัน้ ทีภ่ายนอกถูกสรา้งข ึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่น ี้สรา้งข ึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่  และควร

แก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ และชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลืออยู่ เพียง 2 เรือนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรีดังข ึน้ทุกๆ 15 นาท ี เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรือนทีแ่คนาดา  

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั ้นน าท่านชม ศาลากลางจงัหวดั หรือ ท าเนยีบรฐับาล

เก่าฮอกไกโด เป็นอาคารทีส่รา้งในแบบของอเมริกัน ทีเ่รียกว่า 

Neo Baroque สรา้งปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโด 

มาเป็นเวลา 80 ปี ซ ึ่งเป็นอาคารที่สร ้างดว้ยอ ิฐแดง ปี1969ได ้

ข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ เด ินทางสู่  ถนน

ทานุก ิโคจิ Tanuki Koji เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเม ืองซัป

โปโ ร  โ ดย ม ี

พืน้ที่ทัง้หมด 7 

บล็อก ภายใน

นอกจากจาก

จะ เ ป็นแหล่ ง

รวมร ้านคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายก ิโมโน เครื่องดนตรี วดิ ีโอ โรง

ภาพยนตร์แลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนย์รวมของ

เหล่าวัย รุ่นดว้ย  เน ื่องจากม ีเกมเซ็นเตอร์  และตูห้น ีบตุ๊กต า

มากมาย ร ้อนดองก ี ร ้าน 100 เยน นอกจากนั ้นที่น ี่ยั งม ีการ

ตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

 

ท ีพ่กั WATERMARK HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่5 ***อสิระเต็มวนั***ช ้อปป้ิงตามอธัยาศยั โดยมไีกดน์ าเท ีย่วคอยบรกิาร 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั ใหท่้านไดเ้ด ินทางท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มอ ิ่ม หรือถา้หาก

ท่านตอ้งการที่จะสัมผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมอืงจากระดับความ

สูงถงึ 160 เมตร ไม่รวมตั๋วข ึน้  จุดชมววิราคาประมาณ 700เยน เป็นสถานที่ดงึดูดใจที่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ศูนย์การคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ตดิกับสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซ ึง่เป็นจุดเริ่มตน้ในการ

ท่องเทีย่วหรือการเล ือกซือ้สนิคา้ ท่านสามารถนั่งรถรางชมเม ืองซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

  - ตกึรัฐบาลเก่า  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ  - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา    - ชอ้ปป้ิง JR TOWER   - โรงงานเบยีร์ซัปโปโระ     

- รา้นรอ้ยเยน   - จุดชมววิบนเขาโอคุระ - ภูเขาโมอวิะ 

  - สวนโอโดริ  - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร์ - ตรอกราเมน      

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 

ท ีพ่กั WATERMARK HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่6 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

10:30 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671 

 

15:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซ่ีา 

เดอืน  ตุลาคม 

07 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60  49,900 49,900 47,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม .ญีปุ่่นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัว

กลับประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากท่านติดด่านตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีปุ่่นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก ์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก ์ทอ้งถ ิ่น  และพนักงานขับรถตามธรร มเน ียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่ เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 
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3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คอื ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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