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HOKKAIDO NOBORIBETSU 

(5D3N) 

CTS15 HOKKAIDO FANTASTIC 

PREMIUM 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
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บินด๎วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ (BKK) 

TG670 BKK(กรุงเทพ) – CTS(ชิโต

เสะ) 

23.45-08.30 

TG671 CTS(ชิโตเสะ) - BKK(

กรุงเทพ) 

10.30-15.30 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนัก

ไมํเกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  (-/-/-)       

21.00  คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผ๎ูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู

ทางเข๎าที่ 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ C เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยต๎อนรับ

และอํานวยความสะดวก ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน๎าทัวร์ให๎

คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไมํอนุญาตให๎นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม๎ 

เข๎าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรั บและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับดุลพินิจของ

เจ๎าหน๎าที่ศุลกากร ดํานตรวจคนเข๎าเมือง ** 
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วันที่ 2 

สนามบินนิวชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช๎า

อุสุซัง – สวนหมีโชวะ    

(-/L/D) 

23.45  นําทํานเดินทางสูํสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670 

 ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

08.30  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําไทย 2 

ช.ม.) หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว 

จากนั้นเดินทางสูํ เมืองโนโบริเบ็ตสึ เป็นเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮ

อกไกโด ของประเทศญี่ปุ่น จัดต้ังในฐานะตําบล เม่ือ ค .ศ. 1961 ต้ังอยูํทาง

ตะวันตกเฉียงใต๎ของนครซัปโปโร นอกจากเมืองยังกินพื้นที่ของอุทยาน

แหํงชาติชิโกะสึ - โทยะ บางสํวนด๎วย เน่ืองด๎วยตัวเมืองเป็นเมืองที่ต้ังอยูํบน

ปากแมํน้ําดังนั้นจึงมีพื้นที่คํอนข๎างแคบ ซ่ึงหํางจากชายฝั่งราว 6 กิโลเมตร 

ยังเป็นที่ต้ังของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น ที่ผ๎ูคนสามารถเพลิดเพลินกับน้ําพุ

ร๎อนจํานวนมาก โดยที่นี่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียมากในประเทศญี่ปุ่น 

และถือเป็น "เมืองน้ําพุร๎อน " ที่ใหญํที่สุดในในฮอกไก โด ซ่ึงสถานที่แหํงนี้ 

ยังเป็นที่ต้ังของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ นอกจากนี้ โนโบริเบ็ตสึ ยังเป็นที่ต้ัง

ของอุทยานหมีสีน้ําตาล ซ่ึงเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซ่ึงหมีสีน้ําตาล ท่ี

ถือเป็นสัญลักษณ์อยํางหนึ่งของเมืองนี้อีกด๎วย   
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นําทํานเดินทางสูํ หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายวําหุบเขาผานรก หุบ

เขาผานรก แหํงนี้เกิดจากภูเขา   ไฟซ่ึงยังไมํดับจึงกํอให๎เกิดน้ําพุร๎อนและ

บํอโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยูํชั่วกัลป์ อุดมไป

ด๎วยแรํกํามะถันซ่ึงเกิดจากความร๎อนใต๎ดิน บริเวณด๎านบนของผิวดินจะมี

แรํกํามะถันสหลืองเป็นจํานว นมากสวยงามแปลกตาแบบที่ไมํเคยพบเห็นที่

ไหนมากํอน  

 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทําน นั่งกระเช๎าไฟฟ้าสูํภูเขาไฟอุสุซาน    เป็นภูเขาไฟที่ทําให๎เกิด

ทะเลสาปโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวํา ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 

20-50 ปี ดังนั้นจึงทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยําง

ตํอเน่ือง ลําสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ .ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลํอง

ภูเขาไฟที่ยังคุกรุํนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณี

ยกเลิก ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ) 

สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความนํารักฉลาดแสนรู๎ของหมีสีน้ําตาลนับ 100 

ตัว ท่ีใกล๎สูญพันธ์ุและหาดูได๎ยาก ในญี่ปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด

เทํานั้น ชาวไอนุเชื่อกันวําหมีสีน้ําตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ๎าของพวกเขาอีก

ด๎วย อิสระให๎ทํานชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะ

ยามค่ําคืน ซ่ึงเป็นจุ ดชมวิวที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น 

ซ่ึงอยูํบริเวณเดียวกัน เม่ือทํานยืนอยูํบนจุดชมวิวทํานสามารถมองเห็น

ทะเลสาปโทยาโกะทั้งหมด ทะเลสาบกลางน้ําที่โอบล๎อมด๎วยภูเขา 
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 ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 พักที่         Toya San Palace Hotel หรือเทียบเทํา 

 

วันที่ 3  

คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก๎ว – 

พิพิธภัณฑ์กลํองดนตรี –ดิวตี้ฟรี       (B/L/-)                                                     
เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

นําทํานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT 

ต้ังอยูํทํามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะแสนนุํม ให๎ทํานสนุกสนานกับ

กิจกรรมกลางแจ๎ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย เชํน 

สกี, สโนว์บอร์ด ,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ : คําทัวร์ไมํรวมคํา

กิจกรรมตํางๆ ไมํรวมคําอุปกรณ์และไมํรวมคํากระเช๎ากอนโดลํา ) หรือทําน

จะเลือกช๎อปปิ้งที่โซนพลาซําคิโรโระ รีสอร์ทที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักใน

ภาพยนต์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกันแคํวันเดียวเรื่องแรกของคํายจีดีเอช ได๎เปิด

มุมสวยทั่วสกีรีสอร์ทใช๎เป็นสถานที่ ถํายทําใน location ตํางๆ เชํน  ระฆัง

แหํงความรัก (Love Bell) ต้ังอยูํบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโร

โระ รีสอร์ท ระฆังนี้มีตํานานของความรักอันศักดิ์สิทธ์ิ นักทํองเที่ยวมักจะมา

สั่นระฆัง แล๎วอธิษฐานขอพรให๎ความรักสมหวังตลอดไป (การเดินทางขึ้น
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ไปยัง ระฆังแหํงความรัก ต๎องนั่งกระเช๎ากอนโดลําขึ้นสูํยอดเขาโดยระหวําง

ทางจะเห็นต๎นไม๎และวิวหุบเขากว๎างใหญํ และเม่ือขึ้นไปถึงก็จะพบความ

สวยงามปรากฏตรงหน๎า พร๎อม ระฆังแหํงความรัก ต้ังตระหงํานอยูํ นอกจาก

จะเป็นจุดให๎คูํรักมาตีระฆังขอพรเร่ืองความรักแล๎ว ยังเป็นจุดถํายรูปที่

สวยงา มมากที่สุดแหํงหนึ่งด๎วย ) ลานสกี สําหรับนักสกีมืออาชีพและ

สมัครเลํน สามารถเพลิดเพลินกับการเลํนสกีและสโนว์บอร์ด สมาชิกตัวน๎อย

ก็สามารถเลํนสนุกได๎เพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกี

สําหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญํ  Snow 

Parkและสุดท๎าย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ตแหลํงรวมขนมอรํอยเเละสินค๎าที่

ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไว๎ครบซ่ึงทํานสามารถช๎อปปิ้งกลับไปเป็นของฝากได๎ 

หมายเหตุ:กิจกรรมเลํนสกีและกระเช๎ากอนโดลําขึ้นอยูํกับปริมาณการทับถม

ของหิมะและสภาพอากาศ 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานสูํ เมืองโอตารุ  โอตารุเป็นเมืองทําสําคัญสําหรับซัปโปโร และ
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บางสํวนของเมืองต้ังอยูํบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลํงสกีและกีฬา

ฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกําบริเ วณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นร๎านอาหารเรียงรายอยูํ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลอง

แหํงนี้สร๎างเม่ือปี 1923 โดยสร๎างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช๎สําหรับเป็น 

 เส๎นทางการขนถํายสินค๎ามาเก็บไว๎ที่โกดัง แตํภายหลังได๎เลิกใช๎และมีการ

ถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล๎วเหลืออีครึ่ งหนึ่งไว๎เป็น

สถานที่ทํองเที่ยว มีการสร๎างถนนเรียบคลองด๎วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท๎า

กว๎างประมาณ 2 เมตร 

 นําทํานชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก๎ว โดยการเป่าแก๎วด๎วยเท   คนิคในแบบตํางๆ 

จึงทําให๎เครื่องแก๎วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตํางกัน จากนั้นนําทํานชม 

พิพิธภัณฑ์กลํองดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร๎อยปี ทํานสามารถชมกลํองดนตรีใน

รูปแบบตํางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยัง

สามารถเลือกคิดแบบทํากลํองดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึก

หรือเป็นของฝากให๎คนรักได๎อีกด๎วย 

 ร๎านค๎า Duty Free ให๎ทํานได๎ซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิ

เชํน เครื่องสําอางค์ โฟมล๎างหน๎า วิตามินตํางๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่ Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทํา  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

วันที ่4  

ทําเนียบรัฐบาลเกําฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโร

ทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ๎าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต 

– อุทยานโมอาย – เอาท์เล็ต   (B/L/-) 

เช๎า         บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม   

นําทํานสูํ ทําเนียบรัฐบาลเกําฮอกไกโด (Government House of 

Hokkaido) เริ่มกํอสร๎างเม่ือปี พ .ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเม

ริกาที่ใช๎อิฐมากกวํา 2.5 ล๎านก๎อนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมํูบ๎านซิโรอิชิและโท

โยชิรํา ตึกนี้ผํานการใช๎งาน มายาวนานกวํา 80 ปีแตํความงดงามที่เห็นน้ัน

ได๎รับการบูรณะซํอมแซมใหมํหลังจากถูกไฟไหม๎เม่ือปี พ .ศ. 2454 แตํด๎วย

ความสวยงามของสถาปัตยกรร มที่หลงเหลืออยูํไมํกี่แหํง จึงได๎รับการขึ้น

ทะเบียนให๎เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 
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หอนาฬิกาซัปโปโร (The Clock Tower) เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์

ของซัปโปโร (Sapporo) ได๎กํอสร๎างเสร็จในปีค .ศ.1878 เป็นอาคารที่ใช๎

เพื่อการประชุม สาธิตของวิทยาลัยเกษตร Sapporo ที่ตํอมาคือ

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ในปัจจุบัน และได๎รับการ

ประกาศให๎เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎

เข๎าชม (ไมํรวมคําเข๎าชม)   

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สร๎างสถิติหอคอยโทรทัศน์ 

(Sapporo TV Tower) ที่สูงเป็นอันดับ 4 ในญี่ปุ่นด๎วยความสูงกวํา 147.2 

เมตร หอคอยที่ไมํได๎เป็นแคํเสารับสํงสัญญาณโทรทัศน์ในเมืองซัปโปโร

เพียงอยํางเดียว แตํยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจําเมืองซัปโปโร เพราะ 
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ด๎านบนหอคอยที่ความ สูง 90.38 เมตร สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองซัปโปโร

โดยรอบได๎อีกด๎วย สํวนบริเวณชั้น 2 และ 3 จะเป็นศูนย์รวมของร๎านอาหาร

และของฝากมากมาย ซ่ึงสํวนน้ีไมํต๎องเสียคําเข๎าชมแตํในสํวนของจุดชมวิว

ด๎านบนต๎องเสียคํา   เข๎าชม 700 เยน (ไมํรวมคําเข๎าชม) 

เดินทางสูํ ศาลเจ๎าฮอกไกโด  เดิมชื่อ ศาลเจ๎าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให๎สมกับ

ความยิ่งใหญํของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ๎าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให๎ชน

ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม๎จะไมํได๎มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เกําแกํนับพันปีดังเชํนภูมิภาคคันโต แตํที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให๎คนท๎องถิ่ นได๎

กราบไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่อยูํ ณ ศาลเจ๎าแหํงนี้ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ

สืบไป 

โรงงาน ช็อกโกแลต ที่หมูํบ๎านอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหลํงผลิตช็อกโกแลตที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ทํานสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตตํางๆและที่พลาด

ไมํได๎เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดํคนรัก (Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็น

ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถํายรูปเป็นที่ระลึกกับ
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บรรยากาศโดยรอบที่ตกแตํงด๎วยสวนดอกไม๎สวยงาม สไตล์ยุโรป 

นอกจากนี้ทํานจะได๎เลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไมํได๎ และทํานก็ยัง

จะได๎ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน (ไมํรวมคําเข๎าสํวนการผลิต)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด!! 

จากนั้นนําทํานชม อุทยานโมอาย  ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิก

ชื่อดังของโลก กํอสร๎างต้ังแตํ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล๎ายวัฒนธรรมจากโมอาย

และอียิปต์ ออกแบบรูปรํางต้ังให๎อยูํในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์  

 

พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร๎างจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องค์

พระมีชื่อวํา อะตามะ ไดบุตสึ เปิดให๎เข๎าชมอยํางเป็น ทางการ เม่ือวันที่ 17 

ก.ค. 2559 ที่ผํานมา   

มิตชุย เอาท์เล็ท  เป็นแหลํงช๎อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญํแหํงแรกของฮอกไก

โด มีสินค๎าแบรนด์ตํางๆ จําหนํายเสื้อผ๎าผ๎ูหญิง ผ๎ูชาย เด็ก กระเป๋า รองเท๎า 

และมีร๎านอาหารให๎เลือกมากมายอิสระให๎ทํานเลือกซ้ือสินค๎าตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่ Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทํา 
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วันที่ 5 

สนามบิน ชิโตเสะ  – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ    

(B/-/-) 

เช๎า          บริการอาหารเช๎าแบบ Set Box 

       ได๎เวลาอันสมควร นําทํานเดินทางสูํ สนามบินนิวชิโตเสะ  ประเทศญี่ปุ่น 

10.30   ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671  ** บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

15.30   เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

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

** หากลูกค๎าทํานใดที่จําเป็นต๎องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าของบริษัท ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

ทํานใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศตํอ โปรดแจ๎งให๎บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวทํานเอง ** 

 

อัตราคําบริการ 

กําหนดการ

เดินทาง 

ผู๎ใหญํ ห๎อง

ละ 

2-3 ทําน  

อัตราทําน

ละ 

1 เด็ก 2 ผู๎ใหญํ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมํเกิน 

12 ป)ี 

อัตราเด็ก ทํานละ 

1 เด็ก 2 ผู๎ใหญ ํ

เด็กไมํมีเตียง 

(เด็กอายุไมํเกิน 

12 ป)ี 

อัตราเด็ก ทําน

ละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห๎อง

ละ 

ไมํใช๎ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา  

ทํานละ 
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เดือน มีนาคม 2563 

26-30 ม.ีค. 

63 39,900 39,900 38,900 7,500 
19,90

0 

เดือน เมษายน 2563 

1-5 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 7,500 
19,90

0 

17-21 เม.ย. 

63 
39,900 39,900 38,900 7,500 

19,90

0 

 

** อัตรานี้ยังไมํรวมคําทิปพนักงานขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตาม

ธรรมเนียม 3,000 เยน ตํอ ทริป ตํอ ลูกค๎า ผู๎เดินทาง 1 ทําน รวมไปถึงเด็ก ยกเว๎น

เด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํานี้ได๎

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทําน โดยสํวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บกํอนเดินทางทุกทําน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทํานละ 11,000 บาท ** (ไมํ

มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

** ทางบริษัทไมํมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกํอนออกเดินทางที่สนามบิน 

** 

 

** ทํานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการทํองเที่ยว 

ประเทศญี่ปุ่น ไมํจําเป็นต๎องยื่นขอวีซํา โดยสามารถพํานักได๎ไมํเกิน 15 วัน ตํอครั้ง 

**  
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** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทํองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทํานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตํางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคําธรรมเนียม

เพิ่มจากราคาทัวร์ ทํานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกค๎าผู๎เดินทางไมํผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือง

ประเทศปลายทาง ทําให๎ลูกค๎าต๎องถูกสํงตัวกลับประเทศไทย ในสํวนนี้อาจ

จําเป็นต๎องมีคําใช๎จํายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ 

รวมถึงคําบริการอื่นๆ รวมไปถึงคําปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไมํวํา

กรณีใดก็ตาม ลูกค๎าผู๎เดินทางจําเป็นต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นในสํวน

นี้เองทั้งหมด ** 

 

อัตราคําบริการนีร้วม 

 คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว ) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคําภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณี

ต๎องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเที่ยวใด เที่ยว

หนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ๎างอิงคําใช๎จํายการจองทัวร์

แบบ ไมํใชํต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคําบริการระบุ 

 คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน สายการบิน THAI 

AIRWAYS อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนัก

ไมํเกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. (ไมํจํากัดจํานวน

ชิ้น แตํทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ) ตํอทําน (ตามเงื่อนไข

ของสายการบิน) ** 

 คํารถโค๎ชปรับอากาศตลอดเส๎นทางตามรายการระบุ (ยังไมํรวมทิปพนักงาน

ขับรถ) 

 คําโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง ) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขํงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให๎โรงแรมตาม
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รายการที่ระยุเต็ม ท างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป

เป็นเมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ 

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมํรวมจะช้ีแจงแตํ

ละสถานที่ในโปรแกรม 

 คําอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 คําเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

อัตราคําบริการนีไ้มํรวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวของผู๎เดินทาง อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ 

คําอาหาร เครื่องดื่ม คําซักรีด คํามินิบาร์ในห๎องและคําพาหนะตํางๆ ท่ีไมํได๎

ระบุในรายการ 

× คําทิปพนักงานขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตามธรรมเนียม 

3,000 เยน ตํอ ทริป ตํอ ลูกค๎า ผ๎ูเดินทาง 1 ทําน รวมไปถึงเด็ก ยกเว๎นเด็กอายุ

ไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํานี้ได๎ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทําน โดยสํวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บกํอนเดินทางทุกทําน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินน้ันๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  

× คําธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทที่

ใช๎บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยูํที่สายการบินเป็นผ๎ูกําหนด 

× คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล๎ว 

× ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 
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× คําธรรมเนียมการขอวีซําทํองเที่ยว ก รณีที่สถานทูตแจ๎งให๎ยื่นขอวีซําแบบ

กระทันหันกํอนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่น  อนุญาตให๎ ทํานที่ ถือหนังสือ

เดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต๎ เพื่อการทํองเที่ยว 

ไมํจําเป็นต๎องยื่นขอวีซํา โดยสามารถพํานักได๎ไมํเกิน 90 วัน ตํอครั้ง 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน กํอนออกเดินทาง มัดจําทํานละ 

15,000 บาท  และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยํางเชํน ทํานจองวันน้ี 

กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. เทํานั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความ

ประสงค์จะต๎องเดินทางในพีเรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ น่ัน

หมายถึงวํา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกค๎าเดินทางไมํได๎ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได๎ กํอนเดินทาง 7 วัน 

ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนคําใช๎จํายใดๆในกรณีที่ไมํสามารถหาคนมาแทนได๎ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการเดินทางไมํคนืเงินมัดจําทุกกรณ ี

 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทํานควรทราบกํอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได๎ตามจําเป็นต๎องมีขึ้นตํ่า อยํางน๎อย 30 ทําน 

หากตํ่ากวํากําหนด คณะจะไมํสามารถเดินทางได๎ หากผ๎ูเดินทางทุกทํานยินดี

ที่จะชําระคําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อให๎ทุกทํานเดินทางตามความประสงค์ตํอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอ่ืน ตํอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหมํอีกครั้ง ท้ังนี้ กํอนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตํอ
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เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทํานลางานแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนแปลง

ได๎ 

 กรณีที่ทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาติดตํอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ๎าหน๎าที่กํอนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของทําอากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น สิ่งสําคัญ ทํานจําเป็นต๎องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนน้ีหากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น

ใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎ง

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผ๎ูเดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์  (Wheel 

Chair) กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง หรือต้ังแตํที่ทําน

เริ่มจองทัวร์ เพื่อให๎ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียม

ลํวงหน๎า กรณีมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คําใช๎จํายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผ๎ูเดินทาง  

 กรุณาสํงรายชื่อผ๎ูเดินทาง พร๎อมสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางทุกทําน

ให๎กับเจ๎าหน๎าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทํานเดินทางเป็นครอบครั ว (หลาย

ทําน) กรุณาแจ๎งรายนามคูํนอนกับเจ๎าหน๎าที่ให๎ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง หากทํานไมํ

ดําเนินการสํงสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎ทางบริษัทเพื่อใช๎ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 5 หรือ 7 วัน กํอนออก

เดินทาง 
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 อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมํูคณะ (ต๋ัวกรุ๏ป ) 

ทํานจะไมํสามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป  หรือ กลับสํวนใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป 

และ กลับ ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตํอ

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่

ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต๎องมีอายุใช๎งานได๎คงเหลือไมํน๎อยกวํา 6 

เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในตํางประเทศ มีข๎อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวําปกติ สี่โมง

เย็นก็จะเริ่มมืดแล๎ว สถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ จะปิดเร็วกวําปกติ ประมาณ 1-2 ช.

ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให๎เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทํองเที่ยวกลางแจ๎ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได๎ต๎องใช๎ความระมัดระวังในการเดินเป็นอยํางสูง 

หรือ ใช๎รองเท๎าที่สามารถเดินบนหิมะได๎ แวํนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบ

หิมะจะสวํางสะท๎อนเข๎าตา อาจทําให๎ระคายเคืองตาได๎ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได๎ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลําช๎าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให๎บริการของรถในแตํละประเทศ เป็นต๎น  โดยสํวนน้ีทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต๎องมีคํ าใช๎จําย

เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

- เน่ืองจากการเดินทางทํองเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจํายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมํสามารถขอรับเงิน

คืนได๎ในบริการบางสํวน หรือ สํวนใดสํวนหนึ่งที่ทํานไมํต๎องการได๎รับบริการ  

หากระหวํางเดินทาง สถานที่ทํองเที่ยวใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ ไมํวําด๎วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมํสามารถคืนคําใช๎จํายไมํวํา

สํวนใดสํวนหนึ่งให๎ทําน เน่ืองจากทางบริษัทได๎ทําการจองและถูกเก็บ

คําใช๎จํายแบบเหมาจํายไปลํวงหน๎าทั้งหมดแล๎ว 

- กรณีที่ทํานถูกปฎิ เสธการเดินทางเข๎าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํ

รับผิดชอบคําใช๎จํายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมํสามารถคืนเงินคําทัวร์ที่

ทํานชําระเรียบร๎อยแล๎วไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง 
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- หากวันเดินทาง เจ๎าหน๎าที่สายการบิน หรือ ดํานตรวจคนออก และ เข๎าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทํานชํารุดแม๎เพียงเล็กน๎อย เชํน เปียกน้ํา ขาดไปหน๎าใดหน๎า

หนึ่ง มีหน๎าใดหน๎าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน๎าใดหน๎าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหวํางสันของเลํมหนังสือเดินทาง เป็นต๎น ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ๎าหน๎าที่ดํานตรวจคนออก และ เข๎าเมือง  มีสิทธิ์ไมํอนุญาตให๎

ทํานเดินทางตํอไปได๎ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ทํานให๎อยูํในสภาพดีอยูํตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตํอ

กรมการกงสุลกระทรวงการตํางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหมํ โดย

ใช๎ฉบับเกําไปอ๎างอิง และ ยืนยันด๎วย พร๎อมกั บแจ๎งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลหนังสือเดินทาง หากทํานได๎สํงเอกสารมาที่บริษัท

เรียบร๎อยแล๎ว กรณีที่ยังไมํแ (ต๋ัวเครื่องบิน ) ทํานสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ไมํมี

คําใช๎จําย แตํหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน ) เรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสํวนใหญํ

ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๏ปจะออกกํอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํ

กับกระบวนการและขั้นตอนของแตํละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๏ป อัตราพิเศษ ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค๎าเดินทางด๎วยกัน กรุณาเช็คอินพร๎อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดให๎ทํานได๎นั่งด๎วยกัน หรือ ใกล๎กันให๎มากที่สุด  

- ข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห๎องพักในโรงแรมที่พัก  เน่ืองจากการวางแปลนแบบ

ห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องพักเดี่ยว 

(Single) และห๎องคูํ (Twin/Double) และ ห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple) จะ

แตกตํางกัน บางโรงแรม ห๎องพักแตํละแบบอาจจะอยูํ คนละช้ันกัน (ไมํติดกัน

เสมอไป) 

- กรณีที่ทํานไมํผํานดํานตรวจคนออก หรือ เข๎าเมือง (ห๎ามไมํให๎เดินทางตํอ ไมํ

วํากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคําใช๎จํายให๎ไมํวําสํวนใด

สํวนหนึ่งทั้งสิ้น 
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- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎า

จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท๎วง , การนัดหยุดงาน , การกํอการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวํางการเดินทาง ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ที่โรงแรมและจําเป็นต๎ องสํงมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ทํานต๎องการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล๎เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อทํานชําระเงินคําทัวร์ให๎กับทางบริษัทฯแลว๎ทางบริษัทฯ จะถือ

วําทํานไดย๎อมรับเงื่อนไขข๎อตกลงทั้งหมดนี้แล๎ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทําน ที่มอบความไว๎วางใจ ให๎เราบริการ ** 

 


