
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PJP038  HOKKAIDO DRIFT ICE  5D3N MAR19 -TG-W41 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

TG670 23.45-08.30+1 
   - 

2 สนามบนิชโิตเช ่ เมอืงอาซาฮคิาว่า หมู่บา้นราเมง- สวนสตัว์

อาซาฮยิาม่า  
   ART ASAHIKAWA 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ
เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา
เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่
เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล
เหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ 

บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ
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) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง(1) 

 
 
 
 

 
 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเช ่ เมอืงอาซาฮคิาวา่ -หมูบ่า้นราเมง- สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็ว

กวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***

สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

นําทา่นเดนิทางสู ่อะซาฮคิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจาก 
เมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปดว้ย
แมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น นําท่าน

เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นราเมง” หมูบ่า้นราเมนอะซาฮคิาวะ ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวม
รา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน

หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวาม
เป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย นอกจากนี้ราเมนยังมวีัฒนธรรม
การทานทีนั่กทอ่งเทีย่วอย่างเราควรรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจคนญีปุ่่ นมากขึน้นัน้คอืเวลาทานหา้มคบี

เสน้มาใสช่อ้นกอ่นแลว้คอ่ยทาน แตต่อ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครือ่งเคยีงแลว้เอาเขา้ปากเลย 
ชอ้นมไีวสํ้าหรับซดน้ําซปุเทา่นัน้ และถา้ราเมนรา้นไหนอรอ่ยมากๆคนญีปุ่่ นก็จะไม่เหนียมอายที่

3 ลานสก-ีลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง “Garinko II” -อะซาฮกิาวะ- 
ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

4 สนัุขลากเลือ่น-เมอืงทา่โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีดวิตี้
ฟร-ีเมอืงซปัโปโร 

   MYSTAY SAPPORO  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิมติซยุเอา้ท์
เลท- (ชโิทเซ)่-กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

TG681 18.00-23.50 

   - 
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จะยกชามสด เสยีงดังเป็นการใหส้ัญญาณกับพ่อครัวว่า “ราเมนอร่อยมากกก” ยิง่ดังเท่าไหร่ยิง่
อรอ่ยเทา่นัน้  

เทีย่ง อสิระใหท้า่นไดล้ ิม้ลอง ราเมงรา้นดงั ณ หมูบ่า้นราเมง  
นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอก 

ของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์
นานาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่

อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน้ําของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมี
ขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน ในสว่นของนิทรรศการจะแสดงเกีย่วกับ
สตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสัตวอ์ืน่ ๆ จากทั่วทุกมุม

โลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ป้ิงยา่งยากนิกิุ  (2) 

พกัที ่ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่3 มอนเบ็ทส-ึลานสก-ีลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง “Gainko II”-อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําคณะเดนิทางไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมืองที่อยู่ตดิกับ ทะเลโอคอทสก ์
(Okhotsk Sea) ซึง่ในชว่งฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน้ําแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้แค่

ในบรเิวณอาร์กตกิ และแอนตาร์กตกิเซอร์เคลิเท่านั้น แต่สําหรับญี่ปุ่ นท่านสามารถเห็นธาร
น้ําแข็งไดใ้นฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน้ําแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหาสมุทรอันกวา้งใหญ่

ไพศาล เดินทางสู่ ลานสก ีอสิระใหท้่านเพลดิเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ทัง้ Sled 
Snow board หรอื ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่เช่าอุปกรณ์ตา่งๆ)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 
นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko 
II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นําท่านชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อย

มาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่
สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เริม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 (การล่องเรอืแต่ละ

รอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง) กรณีสภาพอากาศไม่ด ีเรอืตัดน้ําแข็งไม่สามารถวิง่ได ้นําท่าน
ไปที ่หอคอยโอคอทสก(์Okhotsk Tower) ซึง่เป็นหอคอยทีย่ืน่ออกไปในทะเล ตรงท่าเรือ

มอนเบ็ทส ึจากหอคอยแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองดูทะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและ
ดา้นลา่งสภาพทะเลน้ําแข็งจากใตน้ํ้า แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํ้า) คอื ช ัน้ที ่1 Okhotsk 
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Hall ทางเขา้เชือ่มกับทา่เรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแหง่นี้ และมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 
ช ัน้ที ่2 Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก ์และสิง่มชีวีติในทะเลน้ําแข็ง เชน่ 

ตัว คลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชสํ้ารวจเกีย่วกับทะเลน้ําแข็ง ช ัน้ที ่3 Panorama Hall 
เป็นหอ้งสําหรับชมววิแบบ 360 องศา ในวันทีฟ้่าโปรง่สามารถมองเห็นววิไดไ้กลถงึคาบสมุทรชิ

เรโตโกะ และ ช ัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสัตวท์ะเลในอวาเรีย่ม
เล็กๆ และมชีอ่งหนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย  

จากนั้นนําท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลาย
มากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมี

รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้สําหรับนักท่องเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และ
ศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารคํา่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่4  สนุขัลากเลือ่น -โอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

นําคณะเดนิทางสู ่“เมอืงฟุราโน่” (Furano) เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบ 
กับดนิแถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ

ดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ ่นําทา่น ชม “สุนขัลากเลือ่น” ณ  
ลานสกหีมิะขาวโพลน ใหท้า่นถา่ยรปูกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร!ี!! (ไมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 
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 
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ทีม่ีตัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจ
ชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกัน

เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้น
นี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับ

กลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮ
อกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืน

ประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีง
เป็นอยา่งมาก นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบ ูขาปู (7) 
พักที ่MYSTAY SAPPORO หรอื ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิปารค์-มติซุย เอา้ทเ์ลท-(ชโิทเซ)่-  
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
นําท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอิฐ

แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน

อนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดร้ับการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิจากนั้นผ่านชม 

หอนาฬิกาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิา

ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทั่ว
โลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และนําท่านไปยัง

บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มี

ความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อม
ขนาดใหญ ่และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร  
และนําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไก

โด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่แบรนดช์ัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิ
ชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ัง

ถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขา
ใ น 
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ฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนย์
อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

สนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ 
เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ณ มติซุยเอา้ทเ์ลตเพือ่ใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่ร ุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ 
สัมภาระ 

18.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG681  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  
*บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง(9) 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 
เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

09-13 ม.ค.62 42,999 12,500 10,900 
11-15 ม.ค.62 39,999 12,500 10,900 
16-20 ม.ค.62 42,999 12,500 10,900 
18-22 ม.ค.62 42,999 12,500 10,900 
23-27 ม.ค.62 42,999 12,500 10,900 
25-29 ม.ค.62 42,999 12,500 10,900 

30 ม.ค.-03 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 
13-17 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 
22-26 ก.พ.62 43,999 12,500 10,900 

27 ก.พ.-03 ม.ีค.62 43,999 12,500 10,900 
01-05 ม.ีค.62 43,999 12,500 10,900 
06-10 ม.ีค.62 43,999 12,500 10,900 
08-12 ม.ีค.62 43,999 12,500 10,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 

1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้

เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (INFANT) ขออนญุาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรม
เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 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 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

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 
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้
 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)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 


