
 

 
  
 
 
 

 

 

 

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด                                 

อาณาจกัรแห่งกล่องดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ดื่มด  า่กบัความงามของเมืองโอตารุ 

เพลิดเพลินไปกบัความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้าตาลนบั 100 ตวั 

ชอ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ เรรา่ เอา้ทเ์ล็ต 
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พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทาง พฤศจกิายน 2560 – มีนาคม 2561 



 

 
  
 
 
 

ราคาเริ่มตน้  35,999  บาท  

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

04.00 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX774 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

09.15 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ 

ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง

หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บัค าแนะน าและพฒันา

จากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการ

วางผงัเมืองของอเมริกา จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนน

คนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยู่

กว่า 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 

Susukin  **อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้** 

พกัท่ี  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 



 

 
  
 
 
 

วนัท่ีสาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวน

หมีโชวะชินซงั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มี

ช่ือเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิ่ง น า

ท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดานิ เกิดจากภเูขาไฟท่ียงัไมด่บักอ่ใหเ้กิดน ้าพุรอ้นและบ่อโคลน

เดือดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภเูขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากน้ันน า

ทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา 

จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดังน้ันจึงท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ.  2543 บน

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภเูขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศ) จากน้ันน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงัเพ่ือชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้าตาล

นับ 100 ตัว ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้าตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกับน ้าแร่

ออนเซ็น 

ท่ีพกั  TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL ระดบัเทียบเท่า 



 

 
  
 
 
 

วนัท่ีสี ่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - DUTY 

FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซปัโปโร  - เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะใหเ้ล่น เช่น 

สโนวโ์มบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ ์

และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆ

นั้น ข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบ

ยุโรป อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทาง

ขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรบั

นักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง และได้

ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดย

การเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี

ในรปูแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือก 



 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตัวเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้ก

ดว้ย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรา้นคา้

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ณ ภตัตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

พกัท่ี  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ ศาลเจา้ฮอกไกโด– เรร่า เอา้ทเ์ล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 

1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธามาก เพราะเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอย

ปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดังน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไป

สกัการะไมข่าดสาย เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ   



 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีเรร่า เอา้ทเ์ล็ต (RERA OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวม

พลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกมากกวา่ 400 รา้น เรระ’ มีความหมายว่า ‘สายลม’ 

ในภาษาไอนุแสดงถึงบรรยากาศโปร่งโล่งเป็นอิสระท่ีราวกบัมีสายลมเย็นสดช่ืนพดัผ่าน ภาย

ในเอา้ทเ์ล็ตมีรา้นอาหารมากมายตั้งแต่อาหารญ่ีปุ่น อาหารตะวนัตก อาหารจีน จนถึงรา้นขาย

ขนมหวาน และยงัมี ‘นิทรรศการชิโตเสะราเมน’ ท่ีรวบรวมเอารา้นราเมนช่ือดงัมาไวท่ี้น่ี 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย   

14.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX693 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 

20.20 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 

02.00 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน HX767 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 

03.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

 
 



 

 
  
 
 
 

อตัราค่าบริการ“ 
  
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กไม่

มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเด่ียว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

23-27 พฤศจกิายน 2560 

HX762 BKK-HKG 03.30-07.05 
HX690 HKG-CTS 12.00-17.55 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX761 HKG-BKK 23.50-02.25 

35,999 34,999 8,000 25,999 

05 - 09 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

12 - 16 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

19-23 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

26-30 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

2-6 กุมภาพนัธ ์2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

01 - 05 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

37,999 36,999 8,000 27,999 

02 - 06 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 

35,999 34,999 8,000 25,999 



 

 
  
 
 
 

HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

08 - 12 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

09 - 13 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

15 - 19 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

16 - 20 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

22 - 26 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35 

35,999 34,999 8,000 25,999 

23 - 27 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35 

35,999 34,999 8,000 25,999 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 2000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นท่ี

เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 



 

 
  
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.ไมเ่กิน2ช้ิน /ท่าน  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัค คุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
  
 
 
 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่่ากรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

 
  
 
 
 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก



 

 
  
 
 
 

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  



 

 
  
 
 
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


