
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพารค์ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ –  
  จิโกกดุานิ – ออนเซน็ 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซปัโปโร หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สตัว์น ้ า 
โนโบรเิบทส ึ นิกเซ่มารีนพารค์ เพือ่เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า พบกบัขบวนพาเหรดนก
เพนกวนิทีน่่ารกัอย่างใกลช้ดิแค่มอืเอือ้ม ชมโชวแ์มวน ้าและโชวป์ลาโลมานอกเหนือจาก
นัน้ ท่านยงัจะไดร้บัความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมื่นตวัที่ว่ายทวนอยู่ในแทง็ก์
กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่   สเีงนิเลื่อมของปลาตดักบัน ้าสนี ้าเงนิ ซึ่งการว่าย
ไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรยีมทัว่ไป โดยเฉพาะ
โชวก์ารให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ท่านไม่เคยสมัผสัมาก่อนแน่นอน ท่านยงัจะได้
เขา้อุโมงคใ์ตน้ ้าเพือ่ดูปลาฉลาม และสตัวท์ะเลอนุรกัษ์ทีห่ายาก เช่น ปลาหมกึยักษ์ เต่า
ทะเล มา้น ้า และอื่นๆ อกีมากมาย 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ หมู่บา้นจ าลองกึ่งสวนสนุกทีจ่ าลองบรรยากาศความ

เป็นเมอืงในสมยัเอโดะหรอืกว่า 400 ปีก่อนของเมอืงญี่ปุ่ น ตื่นตากบัเหล่านักรบซามูไร 
ซึ่งเสมอืนผู้ปกป้องดูแลความเรยีบรอ้ยของบ้านเมอืง หรอืต ารวจในปัจจุบนั  และเหล่า
นินจาเสมอืนสายลบั และนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอ าพรางตัวอัน
เลื่องชื่อ วถิีชวีติตามแบบฉบบัของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรอืนที่จ าลองจาก
สมัยเอะโดะ การจ าลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เชิญชม
บา้นเมอืง วถิชีวีติ รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตลย์อ้นยุค 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านชม หบุเขาจิโกคดุานิ ซึ่งมคีวามหมายว่าหุบผานรก ซึ่งเกดิจากภูเขาไฟ
ที่ยงัไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน ้ าพุร้อน และบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่
ก ามะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บรเิวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่ก ามะถันสี
เหลอืงเป็นจ านวนมาก ซึ่งท่านจะพบเหน็ควนัทีเ่กดิจากความรอ้นพวยพุ่งขึน้มาจากใต้
ดนิตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.h-mahoroba.jp/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ น และบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีสาม โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะค ุ(ชมสวนรปูดาว) –  
                      โมโตะมาชิ – โกดงัอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่กระเช้า

ไฟฟ้า) – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ น าท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะ
เรียวคะคุ) ซึ่งหอคอยแห่งนี้สูง 10 เมตร เป็นจุดชมววิที่สามารถมองเหน็ทวิทศัน์รอบ

http://www.h-mahoroba.jp/


 

สวนสาธารณะโกะเรยีวคะคุทัง้หมดได ้ไม่เพยีงแต่จะเหน็ป้อมรูปดาวอนัสวยงามเท่านัน้ 
แต่ยงัเหน็ภูเขาฮาโกดาเตะ ช่องแคบทสกึารุ และเทอืกเขาโยโคทสอึกีดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มทีิวทศัน์ที่สวยงามไม่เหมอืนใคร ด้วยลกัษณะถนนที่

เป็นเนินท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรอื  และสถาปัตยกรรมตะวนัตก เช่น 
โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านสู่ โกดงัอิฐแดง 
(Red Brick Warehouse) ซึ่งได้ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอิฐสแีดงที่เคยใช้ค้าขายใน
ปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร 
และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกทนัสมยั เสื้อผ้า
แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และรา้นขนมหวานแล้ว ยงัมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์
โบสถส์ าหรบัจดัพธิแีต่งงานอกีดว้ย 

 
  
 
 
 

 
น าท่านสู่ จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่กระเช้าไฟฟ้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร ววิ
จากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลบัลงมายงัท่าเรอืและตวัเมอืงที่โอบล้อมด้วยทะเลทัง้
สองขา้งในยามค ่าคนืนัน้ นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากนัว่าเป็นววิกลางคนืทีส่วยงาม
ทีสุ่ด 1 ใน 3 ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว 

 
 
 
 
 
 



 

(หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บรกิารได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตก
หนัก เนื่องจากไม่ปลอดภยัของนักท่องเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการคนืเงนิ
ค่าบรกิารแทน หรอืปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Heiseikan Kaiyotei Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.kaiyo-tei.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
** ใหท้่านไดอ้ิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ นและบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โทยะ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอด
เขาอสึุ ฟารม์หมีสีน ้าตาลโชวะชินซาน – คิโรโระ สกีรีสอรท์ – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าที่เปิดตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะ
จ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู, ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทัง้ผลไม้ต่างๆ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโทยะ  
 
 

 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟ

น้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผวิโลกในปี ค.ศ.1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกนั
นานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดงัที่เหน็ ปัจจุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของ
รฐับาลญีปุ่่ นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ  

 
 
 
 
 

http://www.kaiyo-tei.com/


 

จากนัน้น าท่านชม ฟารม์หมีสีน ้าตาลโชวะชินซาน น ้าตาล หรอืศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมี
สนี ้าตาล ซึง่เป็นหมพีนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจุบนั และจะพบไดท้ีเ่พยีงเกาะฮอกไกโด เกาะ
ซาคารนิ และหมู่เกาะครูนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่คิโรโระ สกีรีสอรท์ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.kirorohokkaido.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ น ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีห้า คิ โร โระ  ส กี รี สอ ร์ท  (Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, 

Snow Rafting ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** และรวมค่า Shuttle Bus) – 
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – 
ซปัโปโร 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัลานหมิะของ คิโรโระ สกีรีสอรท์  ลานสกชีื่อดงัแห่งเกาะฮอกไก
โด ชมววิหมิะขาวโพลนท่ามกลางขุนเขาสมัผสัเนื้อหมิะที่นุ่มละมุนดงัผงแป้ง  (Powder 
Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่  Snow Park, 
Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting และรวมค่า Shuttle Bus ระหว่าง
ลานกจิกรรมแล้ว (การท ากจิกรรมบนลานหมิะขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะ
ถ้าปริมาณหิมะน้อยบางกิจกรรมก็ไม่สามารถเล่นได้)  ** ส าหรบัท่านที่ต้องการเช่า
อุปกรณ์สก ีหรอืตอ้งการขึน้กระเชา้กอนโดล่าจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ **  
 
 
 
 

 
** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอตาร ุ
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนทียุ่คอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการ

https://www.kirorohokkaido.com/


 

ขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว พรอ้มทัง้ให้ท่าน
ถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปทีเ่ป็นไฮไลท์ของเมอืง นอกจากนี้ท่านสามารถเดนิ
เล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดอ้กีดว้ย 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้ใหท้่านถ่ายรปูทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก
เท่านัน้ ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ้นทุกๆ 15 นาที ต่อด้วย
เขา้ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง
แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาท ิ 
ปยูกัษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล ์ปลา ซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ูไก่ ววั และเครื่องดื่มซอฟดริง้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการห้องพกัเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจ านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีหก      ซปัโปโร – หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก)  – ศาลเจ้าฮอกไกโด –  
  มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ช้อปป้ิงทานุกิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลติช็อกโกแลตที่มี

ชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดย
ชอ็กโกแลตทีข่ึ้นชื่อที่สุดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito ซึ่งมคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาว
ของคนรกั  ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิ
ไม้ตดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่
หาซือ้ทีไ่หนไม่ไดอ้กีดว้ย 

 
 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/


 

น าท่านสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโต ซึง่ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ 
เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มศีาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักรกัษาให้ชาวเกาะ ฮอกไกโดมี
ความสงบสุข ถงึแม้จะไม่ได้มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่
ส าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู่เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น ้าด าสูตรต้นต าหรบัของฮอกไกโด จุดเด่นคอืเนื้อของ

รา้นที่คดัสรรมาอย่างด ีลวกแล้วน ามาจิ้มกบัไข่ไก่สดจงึค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุน
นุ่มลิน้ ใหทุ้กท่านอิม่เตม็ทีก่บัเนื้อหมแูบบไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่มิตซุย เอ้าท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญีปุ่่ นทีร่วบรวม
ของแบรนด์เนมชัน้น าราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดงั
มากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร 

 
 
 
 
 

 
 น าท่านช้อปป้ิง ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, 

นาฬิกา , เกมส์, กล้องถ่ายรูป , ของฝากของที่ระลึก , เสื้อผ้า, สินค้าแบรนด์เนม 
เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการห้องพกัเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจ านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีเจด็      สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/


 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :      มีนาคม 31  -  06 เมษายน 

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์
อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 
ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง
ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม
คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก
เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 
 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 62,900.- 45,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 56,500.- 40,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 50,500.- 36,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 
- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 
- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 
อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 
- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 
 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่
นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้
เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่
บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 



 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร
ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้
เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร
ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 
วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้
50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ
นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 
น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ
แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ
ได)้ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


