
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : 14 – 19 มิถุนายน 2560       

ไฮไลท์ 

- น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ภูเขาไฟอุสึ ชมววิทิวทัศน์ที่งดงามในมุมมองแบบพาโนราม่า 
- เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกบัความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ 
- ชมโรงงานช็อกโกแลตและสวนชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค ท่ามกลางบรรยากาศดั่งอยู่ในเทพนิยาย 
- ชมความงามของทุ่งดอกไม้บิเอะจาก หอชมววิโฮกุเซ และ Mild Seven Hill 
- ถ่ายรูปสุดฟินที่ บ่อน ้าสีฟ้า Blue Pond และน ้าตกชิโรฮิเงะ  
- พเิศษ!! อิม่อร่อยไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง พร้อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด 
- ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่รรรมชาติเพือ่สุขภาพและผวิพรรณท่ีเปล่งปลัง่  
 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO SPRING 

6 DAYS 4 NIGHTS  
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

33,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ ASIA 
ATLANTIC AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ HB7904 

วนัที่สอง สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจไิดมุระ –จโิกกดุานิ - น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ –   
                             ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น 

07.55 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยรีสอร์ท สถานตากอากาศ  มี

บ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็น

หมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพ้ืนท่ีหมู่บา้นมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วดั 

ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่านสามารถสัมผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนงั

ญ่ีปุ่นโบราณเลยทีเดียว โดยมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถชมการแสดงวฒันธรรม

แบบชาวเอโดะอีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม จโิกคุดานิ (Jigokudani) หรือ นรกวัลเล่ย์ ซ่ึงมีความหมายวา่ หุบผานรก หุบผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงั

ไม่ดบั จึงก่อให้เกิดน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู่ น าท่านเดินผ่าน
สะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้ก าเนิดโดยสองขา้งสะพานจะมีน ้ าพุร้อนไหลออกมาเป็นล าธาร และมีบ่อเล็ก
ใหญ่ใหเ้ห็นตลอดทางเดิน น าท่าน น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ท่ีระเบิดมาแลว้ถึง 4 คร้ังในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้
ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาและตน้ไมพ้ร้อมชมภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซัน ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนตัวของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2  ปี ซ่ึงปัจจุบันยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู ่
จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็น 1 ในทะเลสาบช่ือดงัของฮอกไกโดและเป็นทะเลสาบแห่งเดียวท่ีน ้ าจะไม่
มีน ้าแขง็ปกคลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ึนมามีรูปร่างมองดูคลา้ยรูปปลา 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั KOHANTEI HOTELหรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น

มีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่สาม  โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้ว คิตาอชิิ – พพิริภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง

ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน น าท่านไปสัมผสัความ



 

 

โรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค ่าคืนคลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก แวะชม โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ ท่ีข้ึนช่ือของ
เมืองโอตารุ เช่น โคมไฟประดิษฐ์, แกว้ใส่น ้า, ตุ๊กตาท่ีท าจากเน้ือแกว้ท่ีสวยงาม เชิญท่านเพลิดเพลินไปกบัการ
เดินชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเน้ือแกว้กนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม พิพิรภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์ห้เป็นสมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมาย
หลากหลายแบบ ให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั 
นาฬิกาไอน า้โบราณ (Steam Clock) สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น   

 

 อสิระอาหารกลางวนัตามอรัยาศัยให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในย่านโอตารุ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ชม โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ ตวัอาคาร

ของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค ซ่ึงภายในประกอบ
ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดยอาคารซ่ึงเป็นร้านขายของนั้น
ถูกตกแต่งใหเ้หมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก เชิญท่านเลือกชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือซอฟทค์รีม 
ท่ีผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดท่ี้น่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งพร้อม ขาปูยกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด ปูทาราบะ 
ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่น    
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  บิเอะ – หอชมววิโฮกเุซ – เนินเขาไมลด์เซเว่น – Blue Pond – น า้ตกชิโรฮิเงะ –  ฟูราโน่ – โรงบ่มไวน์ -  
                             โรงงานชีสฟูราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – ซัปโปโร 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่  เมืองบิเอะ  ระหว่างทางแวะ จุดพักรถ  Sunagawa Highway Oasis  ชม หอชมวิวโฮกุเซ 

(Hokusei Hill Observatory) เป็นหอชมวิวรูปทรงปิรามิด สามารถชมวิวรอบเมืองบิเอะ ในมุม 360 องศา และยงั

มีร้านขนม ของฝาก ไอศกรีม ร้านอาหาร และยงัมองเห็นภูเขาโทคาจิอนักวา้งใหญ่เป็นฉากหลงั แถมในหนา้ร้อน

ยงัเพลิดเพลินกบัลาเวนเดอร์และทุ่งทานตะวนัไดอี้กดว้ย ชม เนินเขาไมลด์เซเว่น (Mild Seven Hill) ชมเนินสวย

ท่ีมีทุ่งขา้วสาลีกวา้งใหญ่เป็นผืนเดียวและมีแนวตน้สนบนเนินเขาอยู่ไกลๆ ขา้งๆ เป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตรกรรม แต่

ถา้หากเรามองจากดา้นล่างข้ึนไปก็จะเห็นป่าสนอยูเ่หนือไร่มนัฝร่ัง เป็นจุดชมวิว มุมถ่ายรูปท่ีพลาดไม่ได ้จากนั้น

ชมบ่อน ้ ามหัศจรรย ์Blue Pond น ้ าในบ่อเป็นสีฟ้าท่ีสวยงาม น ้ าในบ่อน้ีเกิดจากการสร้างเข่ือนข้ึนในบริเวณนั้น

เพ่ือใหน้ ้ าทั้งหมดถูกกกัไวไ้ม่ให้ออกจากบ่อจะไดป้้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

จากการปะทุของภูเขาไฟแถวนั้นนัน่เองท่ีท าให้น ้ าในบ่อทั้งหมดกลายเป็นสีฟ้าเช่นน้ี และชม น ้าตกชิโรฮิเงะ มี

ความโดดเด่นของสีของแม่น ้ าท่ีเป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดข้ึนจากแร่โคบอลต์นั่นเอง และยิ่งในช่วงฤดูใบไมร่้วงท่ี



 

 

ใบไมเ้ปล่ียนสีเหลืองแดงตดักบัน ้าสีฟ้าท าใหส้วยงามมากข้ึน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ชม โรงบ่มไวน์ฟูราโน่ (Furano Winery) มีฟาร์มปลกูองุ่นชั้นดี ท่ีน ามาผลิตไวนช์ั้นเลิศได ้

สามารถลองชิมและเลือกซ้ือไวน์และน ้ าองุ่นได ้ไม่ไกลกนัมีร้านอาหาร Furano Wine House สามารถด่ืมด ่ากบั

ทศันียภาพอนังดงามของเมืองฟุระโนะจากเนินเขา นอกจากน้ียงัมีทุ่งลาเวนเดอร์เลก็ๆ อยูด่า้นหลงัอีกดว้ย จากนั้น

ชม โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมขั้นตอนการผลิตชีสทอ้งถ่ินคาเมเบิร์ท 

(camaembert) ผา่นทางกระจก และสามารถล้ิมรสตวัอยา่งชีสในร้านคา้ของโรงงานได ้ชีสท่ีพิเศษคือชีสสีด า ท่ีท า

จากหมึกของปลาหมึก จากนั้นน าท่านชม นิงเกิ้ลเทอเรส Ningle Terrace เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้

พ้ืนเมืองจ าพวกงานฝีมือต่างๆ สินค้าไอเดียเก๋ๆ ท่ีอยู่ในร้านท่ีท าเป็นกระท่อมไมเ้ล็กๆท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน 

เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้ภายในร้านก็จะมีคนท างานฝีมือใหช้มพร้อมทั้งจ าหน่ายสินคา้ไปดว้ย สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินกลบัเขา้สู่เมืองซบัโปโร   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู  บุฟเฟ่ต์ชาบู 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า อสิระท่องเที่ยวในซัปโปโรตามอรัยาศัย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดงัของเมอืงซัปโปโร ตามอรัยาศัย (ไม่มรีถบัสบริการ) 
 สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าในซปัโปโร ดงัน้ี 
 ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อค อเมริกา ท่ีเลียนแบบ

มาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอิฐท่ีท ามา
จากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า  เป็นแลนดม์าร์คในการถ่ายรูปของซปัโปโร 

 สวนสารารณะโอโดริ สวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ                                   
 หอนาฬิกาซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมาชา้นาน จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง เดิมท่ีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอ
นาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่  

 ชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคากินความยาว 7 บลอ็ก ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ป
อยา่งจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ยา่นซูซูกิโนะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

 มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และ
เด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และ



 

 

มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย  
 JR TOWER แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG 

CAMERA จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน 100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง Shisedo, Kose, HKII, Kanebo, Marjorica เป็นตน้ 

 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอรัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
09.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905 
16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

14 - 19 มถุินายน 2560 33,900.- 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,000 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์   
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์  4,000 เยนต่อท่านตลอดทริป 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
  

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 31 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 30% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 60% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 



 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 หมายเหต ุบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่
ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและค านึงถงึ

ความตอ้งการ ,ความปลอดภัยและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ..... 

 


