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วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจ ิฮิลล ์การเ์ดน้ – ปราสาทอิเคดะ ไวน ์– 

หมู่บา้นไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 
 

  

NEW AKAN HOTEL HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ทะเลสาบอะคงั – ล่องเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อส ฮิงาชิโมโค

โตะ – พพิธิภณัฑเ์รอืนจ  าอาบาชิ – อาบาชิร ิ
   

ABASHIRI KANKO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อาบาชิร ิ– ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิงคม์อส ทาคิโนะอุเอะ – 

น ้าตกกินกะ รวิเซอิ – โซอุนเคียว 
   

SOUNKAKU GRAND HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

5 
โซอุนเคียว – พพิธิภณัฑช์อ้กโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด –  

ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
 

- - 
DAIWA ROYNET HOTEL 

SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ 
 

  
 

 

เทีย่วตอนเหนอืสดุของญี่ปุน่ แหล่งรวมอาหารอรอ่ย 

อลงัการกบัความสวยงามของทุง่ดอกทวิลิปและทุง่พงิคม์อส  

ชมกรรมวธิกีารผลติไวน ์และชอ้ปกระหน่า่ยา่นทานกูโิคจ ิ

อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟต่ข์าป ู พเิศษ!!! แชอ่อนเซน็ 3 คนืเตม็! 

 อ่ิมอร่อยกับ  

บุฟเฟ่ต์ขาปู  

22 – 27 พฤษภาคม 2561 

ราคา 42,900.- 
 

XJ 620 BKK – CTS 23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS – BKK 09.55 – 15.10 
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20.00  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 

 
 

08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านสู่ เมืองโทคาจิคาว่า นําท่านเดนิทางสู่ โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น ภายในสวนมดีอกไม้ ต้นไม ้

พืชผกันานาชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ที่จะสลบักันปลูกเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดู อิสระให้ท่าน

เพลดิเพลนิไปกบัดอกไม้นานาพนัธุ์และพชืผลหลากหลายฤดูกาล ให้ท่านได้สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์

ความงดงามและความร่มรื่นของธรรมชาตอิย่างเตม็อิม่ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ ปราสาทไวน์อิเคดะ แหล่งผลติไวน์รสเลศิของเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของ

เมอืงโอบฮิโิระ นําท่านชมกรรมวธิกีารผลติไวน์ และประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่การเริม่เกบ็เกี่ยวผล

องุ่น นํามาผา่นกระบวนการผลติทีม่คีวามพถิพีถินัในทุกข ัน้ตอน จนไดไ้วน์รสชาตนุ่ิม ละมุนลิน้ และ

ยิง่ไปกวา่นัน้ ทีน่ี่กย็งัมผีลติภณัฑไ์วน์ใหท้่านไดล้องชมิและเลอืกซื้ออย่างหลากหลายอกีดว้ย  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศลิปะพื้นบ้าน การดําเนิน

ชวีติของชาวไอนุ ท่านจะสงัเกตุเหน็ไดใ้นทนัทวีา่หน้าตาและผวิพรรณของขาวไอนุจะแตกต่างกบักบั

ชาวญี่ปุ่นโดยสิ้นเชงิ อสิระให้ท่านได้ซื้อสนิค้าที่ระลกึ อาท ิเครื่องประดบัที่สวยงาม ของใชท้ัว่ไป 

ของตัง้โชว ์ซึ่งทัง้หมดนี้แกะสลกัดว้ยไมท้ีแ่ขง็แรงแต่มน้ํีาหนกัเบา เพลดิเพลนิกบัรสชาตขิองอาหาร

พื้นเมอืงสไตล์ไอนุ ชมศลิปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลกัไม้ตามอาคาร

บา้นเรอืน  

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล ์การเ์ด้น – ปราสาทไวน์อิเคดะ – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบอะคงั 
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นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั ทะเลสาบอะคงั ณ NEW AKAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูคดั

สรรเพือ่ท่านอิม่อร่อยอย่างจใุจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรือ ณ ทะเลสาบอะคงั เพื่อชมธรรมชาตโิดยรอบของทะเลสาบอะคงั อสิระให้ท่านได้

เกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เกาะชูรุย เกาะที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบอะคงั และ

ยงัเป็นจุดท่องเทีย่วทีท่่านจะไดพ้บกบัพชืน้ํามารโิมะ  

จากนัน้นําท่านสู่ มาริโมะเซ็นเตอร์ ชมประวตัิความเป็นมาของมาริโมะ หรือชื่อภาษาองักฤษ

เรียกว่า MOSS BALL ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นกําเนิดอยู่ที่ทะเลสาบอะคงั และ

ทะเลสาบอีกเพียงไม่กี่แห่งในโลก มาริโมะเป็นพืชน้ําจืดจําพวกสาหร่ายสีเขยีว เนื่องจากการ

ไหลเวยีนของกระแสน้ําในทะเลสาบตามธรรมชาต ิจงึทําให้เกาะตวัรวมกนัเป็นก้อนกลมๆ โดยมาริ

โมะจะมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางใหญ่สุดประมาณ 25 เซนตเิมตร มชีวีติอยู่ไดด้ว้ยการสงัเคราะหแ์สง ชาว

ญ่ีปุ่ นเช่ือกนัว่า การเลี้ยงสาหร่ายมาริโมะจะน าพาความโชคดี ความรกั และความสุข มา

ให้กบัคนท่ีเลี้ยง ถา้เลีย้งดูมารโิมะดว้ยความรกั และความเอาใจใส่ มารโิมะจะช่วยทําให้สมหวงัใน

สิง่ทีป่รารถนาได ้ มารโิมะจงึเปรยีบเสมอืนเครื่องรางนําโชคทีช่ว่ยใหส้มหวงัในดา้นความรกั 

หมายเหตุ : มาริโมะท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นมาริโมะท่ีสงัเคราะห์จากมนุษย ์เน่ืองจากปัจุจ

บนัจ านวนมาริโมะลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้รฐับาลญ่ีปุ่ นออกค าสัง่ห้ามน ามาริโมะขึ้นมา

จากทะเลสาบอะคงัเดด็ขาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมความงาม ทุ่งพิงค์มอส ฮิงาชิโมโคโตะ เริ่มบานตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคมจนถึง

เดอืนมถิุนายน ของทุกปี สวนแห่งนี้มขีนาดพืน้ทีม่ากถงึ 100,000 ตารางเมตร เมื่อช่วงเวลาที่บาน

DAY 3 ทะเลสาบอะคงั – ล่องเรือทะเลสาบอะคงั – ทุ่งพิงคม์อสฮิงาชิโมโคโตะ                                        

– พิพิธภณัฑเ์รือนจ าอาบาชิ – อาบาชิริ 
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เตม็ทีส่วนทัง้สวนจะกลายเป็นพรมดอกไมป้กคลุมทวิเขาอย่างกวา้งใหญ่ตระการตา ซึ่งในแต่ละปีจะ

มรีูปแบบธมีที่แตกต่างกนัออกไป ถ้ามเีวลาท่านสามาถเดนิขึน้ไปด้านบนจะมศีาลเจ้ายามาซูมอิยู่ 

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากถงึ 900 ปี ต้องเดนิขึน้บนัได 287 ขัน้ อสิระให้ท่านเกบ็ภาพ

ประทบัใจตามอธัยาศยั อย่าลืมแวะทานไอศครีมรสพิงคม์อส ซ่ึงจะมีขายเฉพาะช่วงท่ีมีจดังาน

เทศกาลเท่านัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

นําท่านสู่ เมืองอาบาชิริ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของกิง่จงัหวดัโอคอ็ตสค ์ในจงัหวดัฮอกไกโด  

จากนัน้นําท่านสู่ พิพิธภณัฑ์เรือนจ าอาบาชิ ถูกสร้างขึน้ในปี 1890 เพื่อเกบ็คุมขงั  นักโทษที่ก่อ

คดอีาชญากรรมอุกฉกรรจส์ะเทอืนขวญัมากกวา่ 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขงันักโทษจากซีรี่ส์

เกีย่วกบัยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมอืของผูก้ํากบัอชิเิอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 

ได้มีการปรบัปรุงครัง้ใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขงันักโทษเดิมเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์

เรอืนจํา และเปิดให้ประชาชนทัว่ไป เข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพธิภัณฑ์เปิดที่มคีวาม

ทนัสมยัใกล้เชงิเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพธิภณัฑ์ยงัมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววถิี

ชวีติประจําวนัของนักโทษ และจดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลงัซึ่งล้วนแต่เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของเรอืนจําในอดตีไม่ว่าจะเป็นอาคารเรอืนจําหลกั ศาล โรงอาบน้ํา ห้องทรมานนักโทษ

และหอ้งขงั 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั อาบาชิริ ณ ABASHIRI KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกนัว่า    

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมความงามของดอกทวิลปิมากสสีนั ณ ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบท็สึ กว่า 120 เฉดส ีไม่ตํ่า

กว่า 1,000,000 ดอกในฤดูใบไม้ผล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝ ัง่ทะเลโอฮอค

ของฮอกไกโดเรยีงรายพร้อมต้อนรบัการมาเยอืนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้

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


 

5 
ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS 6D4N BY XJ 
http://www.hijapantour.com/ 
 

เกดิจากความพยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึทีจ่ะนําดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูก

เพื่อเป็นสนิคา้ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทวิลปิออกไปทุกปี จนเป็นพื้นที่กวา้งขวางและสามารถ

ดงึดูดสายตาผูท้ีส่ญัจรไปมาบนทางหลวงได ้(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคิโนะอุเอะ ชมความงามของ ทุ่งพิงค์มอส ซึ่งจะบานสะพรัง่

พรอ้มกนับนพืน้ทีก่วา่ 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลีย่นภูเขาธรรมดา ๆ ใหเ้ป็นภูเขาสชีมพูน่า

ตื่นตาตื่นใจยิง่นัก รบัรองว่าเมื่อไปถงึและได้พบกบัความงามที่กําลงัรอคอยการมาเยี่ยมท่านต้อง

เปล่งเสยีงแสดงความชืน่ชมอย่างลมืตวั ทีน่ี่เป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่นในการชม

พงิค์มอสและในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกบัความงามของท้องฟ้าสฟ้ีาตดักบัทุ่งดอกไม้สี

ชมพู ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

นําท่านชม น ้าตกกินกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความสูง 120 

เมตร ทําใหส้ายน้ําไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม

มาก ชว่งฤดูหนาวน้ําจะกลายเป็นน้ําแขง็ =>Frozen Waterfall มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรยย์ิง่นัก 

บรเิวณใกล ้ๆ กนั นําท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิี่ไม่

แพ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน้ําทีไ่หลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติย์ดูวาววบั

จบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทบัใจได้

อย่างแน่นอน น้ําตกสองแห่งนี้ไดร้บัสมญา น้ําตกคู่สามี–ภรรยา 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกนัว่า    

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 5 โซอนุเคียว – พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของชอ็คโกแลต็ขาวที่ข ึน้ชื่อที่สุดและยงัสามารถศกึษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชือ่ดงัของญี่ปุน่ทีจ่ะทําใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิย่างมรูิล้มื 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปกัษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเชน่ภูมภิาคคนัโต แต่ที่นี่

กเ็ป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวญั

และกําลงัใจสบืไป 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมี

ร้านค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้ร้านขายของสด ร้านกนิ ร้านขายของที่ระลกึรวมแล้ว

กว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องสําอางค ์เป็นตน้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้พาท่านเข้าสู่ที่พกั ซปัโปโร ณ DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า รบัประทานอาหาร บริการท่านด้วย เซต็อาหารกล่องและเครือ่งดืม่ 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

22 – 27 พ.ค. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 11,000 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้าํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจําท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทําการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิท างเป็น

สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
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 การบริการของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั   โดยมหี้องพกัสําหรบัผูสู้บ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


