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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบั
ทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก
หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง

การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น
เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภูมปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้าร

ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ-ชอ้ปป้ิงถนนคน

เดนิเฮวะ-ออิอน มอลล ์
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
นําท่านเดนิทางสู่ อะซาฮคิาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง

จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ย

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

    

2 ชโิทเซ่-อะซาฮกิาวะ-หมู่บา้นราเมง-สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามะ-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเฮวะ-ออิอน มอลล ์
 

 

  ART ASAHIKAWA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ฟรูาโน่-ชมสนัุขลากเลือ่น-นงิเก ิล้เทอเรส-ลานสกชี ิ

กไิซ-เมอืงซปัโปโร  

(เมนพูเิศษ !! ชาบ ูบฟุเฟ่ตข์าป)ู 

   THE B SUSUKINO 
หรอืเทยีบเทา่ 

(ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

4 เมอืงทา่โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิJTC-ตลาดปลาโจไกมติซยุเอา้
เลท-อสิระชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ  

   THE B SUSUKINO 

หรอืเทยีบเทา่ 
(ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

    

 บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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แมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น นําท่าน
เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นราเมง” หมูบ่า้นราเมนอะซาฮคิาวะ ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวม

รา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน
หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย นอกจากนี้ราเมนยังมวีัฒนธรรม
การทานทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งเราควรรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจคนญีปุ่่ นมากขึน้นัน้คอืเวลาทานหา้มคบี

เสน้มาใสช่อ้นกอ่นแลว้คอ่ยทาน แตต่อ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครือ่งเคยีงแลว้เอาเขา้ปากเลย 
ชอ้นมไีวสํ้าหรับซดน้ําซปุเทา่นัน้ และถา้ราเมนรา้นไหนอรอ่ยมากๆคนญี่ปุ่ นก็จะไม่เหนียมอายที่
จะยกชามสด เสยีงดังเป็นการใหส้ัญญาณกับพ่อครัวว่า “ราเมนอร่อยมากกก” ยิง่ดังเท่าไหร่ยิง่

อรอ่ยเทา่นัน้  
เทีย่ง พาชมิราเมงรา้นดงั ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 

นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ ๆ ไฮไลท ์
ไดแ้ก ่การเดนิขบวนพาเหรดของเหลา่เพนกวิน้ และโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซน
หมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดง

เกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทั่ว
ทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ  

 
 

 
 
 

 
จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็น

ถนนคนเดนิหลักของเมืองอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทั่วไป หา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นแบรนด์เนม และในฤดูรอ้นจะมีแผงขายของสด ผักผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกันอย่าง
คกึคัก ซึง่ถนนแหง่นี้เป็นแนวแบง่เขตระหวา่งยา่นธรุกจิทางฝ่ังตะวันออก กับยา่นรา้นอาหาร และ

คลับ บาร ์ทางฝ่ังตะวันตก เริม่เปิดตัง้แตปี่ 1972 นับเป็นแห่งแรกของญีปุ่่ นทีจั่ดใหเ้ป็นถนนคน
เดนิแบบถาวร และยังมรีะบบทําความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ํ้าแข็งจับจนลืน่ในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย 

และทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนมายัง ออิอนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น  มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้

สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลาย
ประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารคํา่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่3 ฟรูาโน-่ชมสนุขัลากเลือ่น-นงิเกิล้เทอเรส-ลานสกชีกิไิซ-เมอืงซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

นําคณะเดนิทางสู ่“เมอืงฟุราโน่” (Furano) เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบ
กับดนิแถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ ่นําทา่น ชม “สุนขัลากเลือ่น” ณ 

ลานสกหีมิะขาวโพลน ใหท้่านถ่ายรูปกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร!ี!! (ไมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นงิเกิล้เทอเรส(Ningle Terrace) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีต่ัง้อยูต่รงขา้ม

โรงแรม New Furano Prince Hotle ซึง่จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงจําพวกงานฝีมอืตา่งๆ สนิคา้ไอดี
เก๋ๆ  ทีอ่ยูใ่นรา้นทีทํ่าเป็นกระท่อมไมเ้ล็กๆท่ามกลางป่าทีร่่มรืน่ เชือ่มต่อดว้ยสะพานไม ้ภายใน

รา้นก็จะมคีนทํางานฝีมอืใหช้มพรอ้มทัง้จําหน่ายสนิคา้ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ  JAPANESE SET (3) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PJP033  HOKKAI DI ASAHIKAWA MAR19 -TG-W41 

จากนัน้นําท่านสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคุงและโรลจัง 
เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับลาน

กจิกรรมทีม่ีบรกิารอยู่ทีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถน่ังเป็นกลุ่ม หรือ
เดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีกํ่าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโมบวิทีล่าก

ซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตืน่เตน้ไดม้ากเลยทเีดยีว และ Sled สําหรับพาหนะ
ส่วนตัว ที่ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใชข้าของผูเ้ล่นในการบังคับทศิทางความชา้เร็ว และยังมี

กจิกรรมหมิะต่างๆ เช่น ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) และนําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ
ที ่19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ูปทรง

อันเป็นเอกลักษณ์   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ เมนูสุดพเิศษ ชาบู ชาบู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(4) 
นําทา่นพกัที ่THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

(ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงและรถไฟฟ้า) 

 

วนัที ่4  เมอืงทา่โอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิ 
ตลาดปลาโจไก- JTC-มติซุยเอา้เลท-อสิระชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ-ิซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

  นําทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดร้ับความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็น
หลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถม

ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว ้
ครึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสี

แดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและหา

ยากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตา
แกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไป
จนถงึขนาดใหญ ่โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ 

ทีม่ีตัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจ
ชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกัน

เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้น
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นี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับ
กลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์จากนัน้นําท่านเดนิทางสูต่ลาดปลาโจไก (Sapporo 

Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหาร

ทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ที่ขึ้นชือ่คือ  

Donburi 
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 

 

 
 

 
 

 
  นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตาม

อัธยาศัย และนําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรก

ในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่แบรนดช์ัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้
แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ย

แบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่
เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายใน

หา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ จากนัน้พาทา่นอสิระใหช้อ้ปป้ิงที ่ถนนทานูกิ
โคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซือ้หาของฝาก

จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 
รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร 
เชื่อมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้ง

กังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่
เต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่น

ชมเมืองที่ ย่านซูซูกโินะ (Susukino) ที่ย่าน
กนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
นําทา่นพกัที ่THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

(ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงและรถไฟฟ้า) 

 

วนัที ่5  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่ร ุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 
10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
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(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

  ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาลโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ
เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

26-30 ม.ค.62 39,999 12,500 10,900 29,999 

31 ม.ค.-04 ก.พ.62 40,999 12,500 10,900 30,999 

16-20 ก.พ.62 40,999 12,500 10,900 30,999 

20-24 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 32,999 

23-27 ก.พ.62 41,999 12,500 10,900 31,999 

02-06 ม.ีค.62 41,999 12,500 10,900 31,999 

09-13 ม.ีค.62 41,999 12,500 10,900 31,999 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหล่งชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

 **ในกรณีทีท่่านมผีูเ้ดนิทาง 3 ท่าน และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบัคณะผูเ้ดนิทาง กรณี
ตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 
(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจาํทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวาง

การนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่กทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้
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 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่

ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้

ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่กดิเหนืออํานาจควบคมุของบรษัิท 
 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ

สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท

ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 
 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีร่ัฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้

(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  

(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
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(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 


