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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด                                

ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                 

ล้ิมรสราเมนท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัที่โดดเดน่ของแตล่ะเมืองที่หมู่บา้นราเมน             

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด  
ประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนตคิ + ดื่มด า่กบัความงดงามของเมืองโอตารุ 

ตืน่ตาตื่นใจกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากสีที่บานแข่งกนัทัว่เขา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทาง เดือนมิ.ย-ก.ค–ส.ค 2559 
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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

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

KONG AIRLINES เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด 

 

01.15 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

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

เชา้          แจกเงินสดใหท้่านละ 100 HKD เพื่อรบัประทานอาหารเชา้ระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องที่

สนามบินฮ่องกง 

12.20 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไก

โด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก

ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้ับค าแนะน าและพัฒนาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผัง

เมืองของอเมริกา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  APA HOTEL SAPPORO/ HOTEL ROUTE INN SAPPORO SHIROISHI  หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สาม เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้- ซปัโปโร- 

โรงงานช็อกโกแลต ศาลเจา้ฮอกไกโด –ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ-DUTY FREE- เต็มอิ่มกบับุฟ

เฟ่ตปู์ 3 ชนิด  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอ

ตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระให้

ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็น

คลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จาก

เรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรบันักท่องเท่ียวแทน

โกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็น

รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ีซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิด

แบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย น า

ท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ี

ออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ  ช็อกโกแลตสี

ขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดิน

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป 



 
 
 
 
  
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FlowerFestival-6D-HX-W12 

 นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความ

เป็นมาของโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอก

ไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาล

เจา้น้ีมีชื่อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วาม

เล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โย

ฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมือง

บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึง

นิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขต

บนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 

200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin น าท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านช้

อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล

นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุ ้งทะเล ซาชิมิสดๆ 

และซูชิหนา้ตา่งๆ 
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ที่พกั  APA SAPPORO HOTEL//ROUTE-INN HIGASHI MUROR  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่  ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด –สวนโอโดริ- หอนาฬิกาซปัโปโร -หมู่บา้นรา

เม็ง –อาซาฮิกาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – อิออน มอลล ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2416 

เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐ

มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจาก

หมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านก  ารใช้

งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ี

เห็นน้ันไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจาก

ถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ี

แห่ง จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ.  2512 น า

ท่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของ

เมืองซปัโปโรอีกแหง่หน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอก

ไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึง

ปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บั

การขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ 

สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออก  ไปตะวนัตกโดยมีความยาว 

1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพกัผ่อนหยอ่นใจหรือจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ท่ี

สวนแหง่น้ี  

 จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้นราเมน”หมู่บา้นชื่อดงัของ

เกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ ซ่ึงชว่งเวลาน้ันเป็นชว่งเวลาท่ีถือก าเนิดราเมน

ขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และ

ต่อมาหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อก าเนิดขึ้ นจาก

ความคิดสรา้งสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเชน่ วิธีการคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยูไ่ดน้านขึ้ น
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 โดยเคลือบผิวน ้าซุปดว้ยน ้ ามันหมู หรือจะเป็นน ้าซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดูกหมูและน ้าสต๊อค

ซีฟู้ด ปลาซารดี์นแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเสน้บะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้าน้อยกว่าปกติและดว้ย

ความโด่งดงัและมีเอกลกัษณข์องราเมน เมืองอาซาฮิกาวา่แหง่น้ีเป็นท่ีชื่นชอบของชาวญ่ีปุ่น  

 

 
 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (CASH BACK คืนท่านละ 1000 เยน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซ่ึงไดร้บัความนิยมมาก

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารัก

ของสตัวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคย

เห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้นคนจาก

ทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์หง่น้ีไดมี้แนวความคิดท่ีว่า สตัว์

ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและ

เป็นไปตามธรรมชาติของสตัวน้ั์นๆ จึงท าใหทุ้กท่าน

ไดส้ัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละ

ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครวัลิงอุลงัอุตงั

แสนรู ้ 

 จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า หา้งฯ อิออน 

มอลล ์ ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด

ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ที่พกั  HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA / SOUNKAKU GRAND HOTEL/SMILE HOTEL ASAHIKAWA  

 หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที่หา้ เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟารม์ – ซบัโปโร  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางผ่านชม เมืองบิเอะ”เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช้ื่อว่า 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills” 

ความเล็กท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยู่ท่ีภาพวิว

ทิวทศัน์แบบพาโนรามาวิว ระหวา่งสองขา้งทางท่ี

เต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยสี์เหลืองทองตัดสลับ

กับไร่ขา้วโพดและมันฝรัง่สีเขียวสดโดยมีสีฟ้า

ครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนิน

เขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็น

สถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและ

บนัทึกไวใ้นความทรงจ าอย่างยิ่ง โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดีและไดร้บัความนิยมของชาว

ญ่ีปุ่นเพราะไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรแ์ละโฆษณาสินคา้ต่างๆ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองท่ีอยูใ่นแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึ 

และเทือกเขายูบาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็น

และแหง้ประกอบกับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟ จึง

เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โดยเฉพาะดอกไม ้น าท่านสู่ โทมิตะ ฟารม์ ฟาร์ม

ของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะไดพ้บ

กับดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้ นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊อปป้ี ในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีชนิด

ดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่  (ประมาณปลายเดือน 

กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระใหท่้านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไมท่ี้ไกลสุดลูกหูลูกตา 

จนขนานนามกนัวา่เนินเขาสายรุง้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA / SMILE HOTEL ASAHIKAWA  หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที่หก พิพิธภณัฑส์าเก - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่  พิพิธภัณฑส์าเกโอโตโคยาม่า เป็นหน่ึงในโรงผลิตสาเกญ่ีปุ่น

คุณภาพยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด รูจ้กัสาเกแบบเจาะลึก ตั้งแต่การท าสาเก

แบบดั้งเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค แวะด่ืมด า่รสชาติท่ี

แตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รบัรองจะติดใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

15.45 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX693 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

20.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 

21.45 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน HX761 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บนเครือ่ง (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

**************************************** 
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 อตัราค่าบริการ  (เดือน มิถุนายน-กรฎาคม-สิงหาคม 2559) “ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

09-14 มิถุนายน 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 29,900 

14-19 มิถุนายน 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 29,900 

16-21 มิถุนายน 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 29,900 

23-28 มิถุนายน 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 29,900 

01-06 กรกฎาคม 2559 39,900 39,900 39,900 12,000 33,900 

07-12 กรกฎาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

14-19 กรกฎาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

21-26 กรกฎาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

28 ก.ค.-2ส.ค. 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

04-09 สงิหาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

11-16 สงิหาคม 2559 45,900 45,900 44,900 12,000 35,900 

18-23 สงิหาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

25-30 สงิหาคม 2559 43,900 43,900 42,900 12,000 33,900 

   

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
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 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

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

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
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 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
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 ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


