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HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS 6D4N 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจ ิฮิลล ์การเ์ดน้ – ปราสาทอิเคดะ ไวน ์– 

หมู่บา้นไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 
 

  

AKAN KOSO HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

3 
ทะเลสาบอะคงั – ลอ่งเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อส ฮิงาชิโมโคโตะ 

– พิพิธภณัฑเ์รือนจ  าอาบาชิ – อาบาชิร ิ    

ABASHIRI KANKO HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

4 
อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิงคม์อส ทาคิโนะอุเอะ – 

น ้าตกกินกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว    

SOUNKYO KANKO HOTEL  

หรือเทียบเทา่  

5 
โซอุนเคียว – ศาลเจา้ฮอกไกโด –ท าเนียบรฐับาลเก่า– ย่านทานูกิโคจ ิ– 

ซปัโปโร   

- 
SMILE HOTEL SAPPORO 

SUSUKINO หรือเทียบเทา่ 

6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ 
 

   

 

เท่ียวตอนเหนือสุดของญ่ีปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

อลังการกบัความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงคม์อส  

ชมกรรมวิธีการผลิตไวน ์และชอ้ปกระหน ่าย่านทานูกิโคจิ 

 พิเศษ แช่ออนเซ็น 3 คืนเตม็!! 

 อิ่มอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์  

 

01 - 06 พฤษภาคม ราคา 52,900.- 

07 – 12 พฤษภาคม ราคา 46,900.- 

15 – 20 พฤษภาคม ราคา 46,900.- 

 

TG 670 BKK – CTS 23.45 – 08.30  

TG 671 CTS – BKK 10.30 – 15.30 
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20.30  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

 

08.30 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านสู่ เมืองโทคาจิคาว่า น าท่านเดนิทางสู่ โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น ภายในสวนมดีอกไม ้ต้นไม้ 

พืชผกันานาชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ที่จะสลบักันปลูกเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดู อิสระให้ท่าน

เพลดิเพลนิไปกบัดอกไม้นานาพนัธุ์และพชืผลหลากหลายฤดูกาล ให้ท่านได้สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์

ความงดงามและความร่มรื่นของธรรมชาตอิย่างเตม็อิม่ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ปราสาทไวน์อิเคดะ แหล่งผลติไวน์รสเลศิของเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของ

เมอืงโอบฮิโิระ น าท่านชมกรรมวธิกีารผลติไวน์ และประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่การเริม่เกบ็เกีย่วผล

องุ่น น ามาผา่นกระบวนการผลติทีม่คีวามพถิพีถินัในทุกข ัน้ตอน จนไดไ้วน์รสชาตนุ่ิม ละมุนลิน้ และ

ยิง่ไปกวา่นัน้ ทีน่ี่กย็งัมผีลติภณัฑไ์วน์ใหท้่านไดล้องชมิและเลอืกซื้ออย่างหลากหลายอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ใหท้่านชมความหลากหลายของศลิปะพื้นบ้าน การด าเนิน

ชวีติของชาวไอนุ ท่านจะสงัเกตุเหน็ไดใ้นทนัทวีา่หน้าตาและผวิพรรณของขาวไอนุจะแตกต่างกบักบั

ชาวญี่ปุ่ นโดยสิ้นเชงิ อสิระให้ท่านได้ซื้อสนิค้าที่ระลกึ อาท ิเครื่องประดบัที่สวยงาม ของใชท้ัว่ไป 

ของตัง้โชว ์ซึ่งทัง้หมดนี้แกะสลกัดว้ยไมท้ีแ่ขง็แรงแต่มนี ้าหนกัเบา เพลดิเพลนิกบัรสชาตขิองอาหาร

พื้นเมอืงสไตล์ไอนุ ชมศลิปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลกัไม้ตามอาคาร

บา้นเรอืน  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ทะเลสาบอะคงั ณ AKAN KOSO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น – ปราสาทไวน์อิเคดะ – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 
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*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน่ ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือ ณ ทะเลสาบอะคงั เพื่อชมธรรมชาตโิดยรอบของทะเลสาบอะคงั อสิระใหท้่านได้

เกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เกาะชรูยุ เกาะทีอ่ยู่ท่ามกลางทะเลสาบอะคงั และยงั

เป็นจุดท่องเทีย่วทีท่่านจะไดพ้บกบัพชืน ้ามารโิมะ  

จากนัน้น าท่านสู่ มาริโมะเซน็เตอร ์ชมประวตัิความเป็นมาของมาริโมะ หรือชื่อภาษาองักฤษ

เรียกว่า MOSS BALL ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นก าเนิดอยู่ที่ทะเลสาบอะคงั และ

ทะเลสาบอีกเพียงไม่กี่แห่งในโลก มาริโมะเป็นพืชน ้ าจืดจ าพวกสาหร่ายสีเขยีว เนื่องจากการ

ไหลเวยีนของกระแสน ้าในทะเลสาบตามธรรมชาต ิจงึท าใหเ้กาะตวัรวมกนัเป็นกอ้นกลมๆ โดยมาริ

โมะจะมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางใหญ่สุดประมาณ 25 เซนตเิมตร มชีวีติอยู่ไดด้ว้ยการสงัเคราะหแ์สง ชาว

ญ่ีปุ่ นเช่ือกนัว่า การเลี้ยงสาหร่ายมาริโมะจะน าพาความโชคดี ความรกั และความสุข มา

ให้กบัคนท่ีเลี้ยง ถ้าเลีย้งดูมารโิมะดว้ยความรกั และความเอาใจใส่ มารโิมะจะช่วยท าใหส้มหวงัใน

สิง่ทีป่รารถนาได ้ มารโิมะจงึเปรยีบเสมอืนเครื่องรางน าโชคทีช่ว่ยใหส้มหวงัในดา้นความรกั 

หมายเหตุ : มาริโมะท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นมาริโมะท่ีสงัเคราะห์จากมนุษย ์เน่ืองจากปัจุจ

บนัจ านวนมาริโมะลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้รฐับาลญ่ีปุ่ นออกค าสัง่ห้ามน ามาริโมะขึ้นมา

จากทะเลสาบอะคงัเดด็ขาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความงาม ทุ่งพิงค์มอส ฮิงาชิโมโคโตะ เริ่มบานตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคมจนถึง

เดอืนมถิุนายน ของทุกปี สวนแห่งนี้มขีนาดพืน้ทีม่ากถงึ 100,000 ตารางเมตร เมื่อชว่งเวลาที่บาน

เตม็ทีส่วนทัง้สวนจะกลายเป็นพรมดอกไมป้กคลุมทวิเขาอย่างกวา้งใหญ่ตระการตา ซึ่งในแต่ละปีจะ

มรีูปแบบธมีที่แตกต่างกนัออกไป ถ้ามเีวลาท่านสามาถเดนิขึน้ไปด้านบนจะมศีาลเจ้ายามาซูมอิยู่ 

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 900 ปี ต้องเดินขึ้นบันได 287 ขัน้ อิสระให้ท่านเก็บภาพ

DAY 3 
ทะเลสาบอะคงั – ล่องเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อสฮิงาชิโมโคโตะ – พิพิธภณัฑเ์รือนจ า 

อาบาชิ – อาบาชิริ 
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ประทบัใจตามอธัยาศยั อย่าลืมแวะทานไอศครีมรสพิงคม์อส ซ่ึงจะมีขายเฉพาะช่วงท่ีมีจดังาน

เทศกาลเท่านัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

น าท่านสู่ เมืองอาบาชิริ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของกิง่จงัหวดัโอคอ็ตสค ์ในจงัหวดัฮอกไกโด  

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์เรือนจ าอาบาชิ ถูกสรา้งขึน้ในปี 1890 เพื่อเกบ็คุมขงั  นักโทษที่ก่อ

คดอีาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทอืนขวญัมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานทีคุ่มขงันักโทษจากซีรี่ส์

เกีย่วกบัยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมอืของผูก้ ากบัอชิเิอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 

ได้มีการปรบัปรุงครัง้ใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขงันักโทษเดิมเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์

เรอืนจ า และเปิดให้ประชาชนทัว่ไป เข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพธิภัณฑ์เปิดที่มคีวาม

ทนัสมัยใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววิถี

ชวีติประจ าวนัของนักโทษ และจดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลงัซึ่งล้วนแต่เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของเรอืนจ าในอดตีไม่ว่าจะเป็นอาคารเรอืนจ าหลกั ศาล โรงอาบน ้า หอ้งทรมานนักโทษ

และหอ้งขงั 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อาบาชิริ ณ ABASHIRI KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรือที่เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของดอกทวิลปิมากสสีนั ณ ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบท็สึ กว่า 120 เฉดส ีไม่ต ่า

กว่า 1,000,000 ดอกในฤดูใบไม้ผล ิของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝัง่ทะเลโอฮอค

ของฮอกไกโดเรยีงรายพร้อมต้อนรบัการมาเยอืนของนักท่องเทีย่วจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้

เกดิจากความพยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึที่จะน าดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลูก

เพื่อเป็นสนิค้าส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทวิลปิออกไปทุกปี จนเป็นพืน้ทีก่วา้งขวางและสามารถ

ดงึดูดสายตาผูท้ีส่ญัจรไปมาบนทางหลวงได ้(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

DAY 4 
อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยเูบท็สึ – ทุ่งพิงคม์อสทาคิโนะอเุอะ – น ้าตกกินกะ ริวเซอิ 
– โซอนุเคียว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคิโนะอุเอะ ชมความงามของ ทุ่งพิงค์มอส ซึ่งจะบานสะพรัง่

พรอ้มกนับนพืน้ทีก่วา่ 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนภูเขาธรรมดา ๆ ใหเ้ป็นภูเขาสชีมพูน่า

ตื่นตาตื่นใจยิง่นัก รบัรองว่าเมื่อไปถงึและได้พบกบัความงามที่ก าลงัรอคอยการมาเยี่ยมท่านต้อง

เปล่งเสยีงแสดงความชื่นชมอย่างลมืตวั ทีน่ี่เป็นสถานทีท่ี่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ นในการชม

พงิค์มอสและในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกบัความงามของท้องฟ้าสฟ้ีาตดักบัทุ่งดอกไม้สี

ชมพู ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

น าท่านชม น ้าตกกินกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสูง 120 

เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเส้นดา้ยสวยงาม

มาก ชว่งฤดูหนาวน ้าจะกลายเป็นน ้าแขง็ =>Frozen Waterfall มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรยย์ิง่นกั 

บรเิวณใกล้ ๆ กนั น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่ม่

แพ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน ้าทีไ่หลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติยด์ูวาววบั

จบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทบัใจได้

อย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ไดร้บัสมญา น ้าตกคู่สามี–ภรรยา 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรือที่เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดังเชน่ภูมภิาคคนัโต แต่ที่นี่

กเ็ป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

DAY 5 โซอนุเคียว – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรฐับาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสแีดงทัง้หลงั 

โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน

มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้

ต่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้ซึ่ง

ตัง้อยู่ด้านหลงัตกึแดงหลงันี้ ตวัอาคารทีเ่หน็ในปัจจุบนัทีย่งังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซม

ใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่

เหลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลงันี้จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาติ

เมื่อปี พ.ศ. 2512 

น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า  140 ปีตลอดถนนจะมี

ร้านค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้ร้านขายของสด ร้านกนิ ร้านขายของที่ระลกึรวมแล้ว

กว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนั ้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ  SMILE HOTEL SAPPORO SUSUKINO หรือ

เทยีบเท่า 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 
 

 

 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

01 – 06 พ.ค. 52,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 13,000 บาท 

07 – 12 พ.ค. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 11,000 บาท 

15 – 20 พ.ค. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 11,000 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

หมายเหต ุ
1. หากมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ - ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง และไม่สามารถท าเรื่องรบัเงนิ 
    คนืได ้หากท่านมกีารยกเลกิการเดนิทาง , ตัว๋เครื่องบนิไม่มรีาคาเดก็ และไม่สามารถอพัเกรดใดๆได้ 
2. หากท่านเลอืกเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกหมายเลขทีน่ัง่บนเครื่อง  
    เนื่องจากทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนดโซนทีน่ัง่ของตัว๋กรุ๊ปไว ้
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
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การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 
 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 
****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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