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สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า | กิจกรรมลานสกีโคคไุซ ซปัโปโร | คลองโอตารุ | พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรี
ศาลเจา้ฮอกไกโด | ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด | บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 3 ชนิด 

 
 

 

 

   

  

HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คนื  
เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 32,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (XJ620 : 02.10-10.40+1) 
วนัที่ 2.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมน – อิออน มอลล ์

วนัที่ 3.  กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซปัโปโร – รา้นของฝากที่ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ –  

  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– ชอ้ปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  

  บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัที่ 4.  โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร –  

  ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – ชอ้ปปิ้ง JR TOWER – ชอ้ปปิ้งถนนทานุกิโคจิ 

วนัที่ 5.  ซปัโปโร (สนามบินชินโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55-18.00) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[XJ620 02.10 – 10.40+1] 

23.00 น. นดัพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดยมี
เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) – อาซาฮิคาวะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  –  
หมู่บ้านราเมน – อิออน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี XJ620 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET 

 สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัวแ์ห่งนีไ้ดถู้กออกแบบใหก้ลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตวน์านาชนิดอาศัย
อยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและและสอดคลอ้งตามธรรมชาติที่เป็นอยู่  นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขในการเข้าชม 
ภายในสวนสตัวอ์าซาฮิยาม่ามีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นที่มีสัตวน์อ้ยน่ารกันานาชนิด ทัง้จ าพวกสตัว ์
เมืองหนาวและเมืองรอ้น เช่น สตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสตัวอ์ื่นๆจากทั่วทุกมมุโลก เช่น 
หมีขัว้โลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และส่ิงที่พลาดไม่ไดก็้คือ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาด
เล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีการจัดให้
นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมความน่ารกัของขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลช้ิดอีกดว้ย  

 
 หมู่บ้านราเมน  (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้ มีประวัติศาสตร์การท าราเมนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่านกัท่องเที่ยวได้
เขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมนที่มีช่ือเสียงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที่ 
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 อิออน มอลล ์หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกัน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 

กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากท่ีระลึก – เลือกซือ้ผลิตภัณทข์อง
ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – 
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET 
PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร 

ภายในลานสกีมีจะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ท่านจะไดส้นุกสุดเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็น สกี สโนวบอรด์ รองเท้าหิมะ หรือเล่นเสลด
หิมะ มีโรงเรียนส าหรบัสอนเล่นสกี และยงัมีรา้นอาหารต่างๆ ท่านจะไดส้มัผสัหิมะขาวโพลนอย่างมีความสขุ  
โดยหิมะที่ฮอกไกโดนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอธัยาศัย (ราคานีย้งัไม่รวมค่า
เช่าชุดและอุปกรณ์สกีต่างๆ) (ลานสกีอาจหยุดใหบ้ริการในวนัที่สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยทั้งนี ้ทาง
บริษัทขออนุญาตปรบัเปล่ียนรายการเพื่อความเหมาะสม) 

 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้

สินคา้ภายในรา้น 
 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้ง

ขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึ่งม ีช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า  
ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปให้คนที่ท่านรกัทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลับบา้นได ้

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.7 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลักษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 
1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใช้และมี
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การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในโอตารุ 

 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี เป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่
ส าคญัทางประวติัศาสตรข์องเมือง 

 
 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการตู์นแมวช่ือดัง คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก

ซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และ 
รา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

วันท่ี 4 

โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – 
ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปป้ิงJR TOWER 
– ช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (Makomanai takino reien) สร้างขึน้ในปี 1982 มีเนื ้อที่ทั้งหมด 1,8000,473 

ตารางเมตร ดา้นในมีรูปป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวนมาก 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เร่ิมตัง้แต่การมาสักการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารงัควาญ วนัเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้  
ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  

 ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ี
โอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมริกา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า2.5 ลา้นกอ้น
เป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท าการหลงัใหม่เป็น
ตึกใหม่ทนัสมยัสูง 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลงัตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่

มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง  สร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2421 เดิมเป็นโรงฝึกงานของ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยัง



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5วนั 3คืน (XJ) 

สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมที่ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองซปัโปโร 

 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก
ขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนกั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ช้อปป้ิง JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ชื่อดังและร้านคา้มากมายให้ท่านไดช้้อปปิ้ง  เช่น รา้น BIC CAMERA 

จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล,เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส,์รา้น 100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุ่นอื่นๆอีกมากมาย 
นอกจากนัน้บนชั้น 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑร์าเมน เป็นแหล่งรวมราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ 
ใหน้กัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนไดลิ้ม้รสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ และช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็น
ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีคื้อการสรา้งหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก 
แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้ังมีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทั้งเสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น 
และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donki ที่มีขายทุกอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ไปถึงเคร่ืองส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถา้เดินจนหมดแรงที่นี่ก็มีรา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้ริการอยู่ดว้ย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง JR TOWER 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55-18.00) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี XJ621 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง :  HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คืน  
โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 24-28 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 21-25 ก.พ 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 28 ก.พ.-03 มี.ค. 

63 
32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 22,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


