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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด                                

ชมความน่ารกัของนกเพนกวิน ยรีาฟ และหมีขาว ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า                  

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด  
ประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนตคิ + ดื่มด า่กบัความงดงามของเมืองโอตารุ 

ตืน่ตาตื่นใจกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากสีที่บานแข่งกนัทัว่เขา  

เตม็อ่ิมกบัการเลือกเก็บ เลือกชิมเชอรร์ี่สดๆ จากไร ่โดยไม่จ  ากดัจ  านวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทาง 15 – 20 กรกฎาคม 2559 



 
 
 
 
  
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SpecailFlower-6D-HX-W12 

 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

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

KONG AIRLINES เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-โดเรม่อน สกายพารค์-ฮอกไกโด 

 

03.00 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

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

10.00 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

16.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 

โดเรม่อน สกายพาร์ค พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน 

หรือ พิพิธภณัฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ จะเป็นอาคาร

ขนาด3ชั้น มีพ้ืนท่ีจัดแสดงทั้งส้ิน5,500ตรม ใช้

งบประมาณในการก่อสรา้งราว 1.8-2 พนัลา้นเยน 

หรือประมาณ 720–800 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ส่วนแสดงผลงานทั้งส้ิน 5 หม่ืนชิ้ น ซ่ึงรวมถึงภาพ

ร่างผลงานตน้ฉบบัพรอ้มกบัโตะ๊ท างาน และอุปกรณใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานอีกจ านวนมากท่ีฟู

จิโอะใชจ้นกระทัง่เขาเสียชีวิตในปี 2539 จากน้ันน าท่านสู่ท่ีพกั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั  RUSUTSU HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
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 วนัที่สาม ทะเลสาบโทยะ -  โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุ

ซาน – สวนหมีโชวะชินซงั – ไรผ่ลไม ้(เตม็อิ่มกบัการเก็บเชอรร์ีส่ดๆ จากไร)่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง อิสระให้

ท่านชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามค า่คืน ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวย

ท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงอยูบ่ริเวณเดียวกนั เม่ือท่านยืนอยูบ่นจุดชมวิวท่าน

สามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั้งหมด ทะเลสาบ

กลางน ้าท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา  น าท่านเดินทางสู่ โนโบ

ริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อดงัแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่น มีชื่อเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรบั

ไปพักคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม 

หุบเขานรกจิโกกุดานิ  เกิดจากภูเขาไฟท่ียังไม่ดับ

ก่อใหเ้กิดน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิด

ทะเลสาบโทยะขึ้ นมา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ 20-50 ปี ดงัน้ัน

จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภุมิทัศน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี 

พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา 

(ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) จากน้ันน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงั”เพ่ือชมความน่ารกัฉลาดแสนรู ้

ของหมีสีน ้าตาลนับ 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอก

ไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมีสีน ้าตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย จากน้ันน า
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 ท่านเดินทางสู่ สวนผลไม ้ ใหท่้านไดเ้ลือกเก็บ เลือกชิมเชอร์ร่ี สดๆ จากไร่ไดไ้ม่จ ากัดใน

ระยะเวลาคร่ึงชัว่โมง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั  WING INTERNATIONAL HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้- ซปัโปโร- 

โรงงานช็อกโกแลต –ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ-ิDUTY FREE- เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตปู์ 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
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 ขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดิน

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป 

นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความ

เป็นมาของโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญ

อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดา

หมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ัน

ผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบัง

แดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตั้ง

ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin น าท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล

นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 

และซูชิหนา้ตา่งๆ 
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ที่พกั  TMARK CITY HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟารม์ – อิออน – อาซาฮิคาว่า  

 

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 

จนขนานนามกนัว่าเนินเขาสายรุง้ จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
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 หา้งฯ อิออน มอลล ์ ซ้ือของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใด

หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา

ของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ที่พกั  HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA / SMILE HOTEL ASAHIKAWA  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หก สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซ่ึงไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้

ชมความน่ารักของสตัวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรง

แบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 

ล้านคนจากทั ่ว โ ลก  โดยสวนสัต ว์แห่ ง น้ี ไ ด้ มี

แนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสตัว์

น้ันๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ ท่ี

แทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถึง

ครอบครวัลิงอุลงัอุตงัแสนรู ้ 

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 

00.35 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน HX769 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บนเครือ่ง (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

02.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

**************************************** 
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อตัราค่าบริการ   

 

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 

15-20 กรกฎาคม 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 

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 
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ 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 ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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** 

 

 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% 
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 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) จะตอ้งแฟกซ ์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 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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 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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 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

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


