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เร ิม่ตน้เพยีง 26,999.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

  

  

 HOKKAIDO ม ัน่แนว่ 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

• ชมความสวยงามของหุบเขานรกจโิกกดุาน ิทกัทายนอ้งหมแีหง่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั 

• เดนิชอ้ป เดนิชมิ เดนิชวิ คลองโอตาร ุทีแ่สนโรแมนตกิ  

• ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 

• พเิศษ !!! เมนปู ู3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้ พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด   

• บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่03 – 07 เมษายน 62  29,999.- 

วนัที ่04 – 08 เมษายน 62  29,999.- 

วนัที ่05 – 09 เมษายน 62  29,999.- 

วนัที ่10 – 14 เมษายน 62 [วนัหยดุสงกรานต]์ 32,999.- 

วนัที ่11 – 15 เมษายน 62 [วนัหยดุสงกรานต]์ 32,999.- 

วนัที ่13 – 17 เมษายน 62 [วนัหยดุสงกรานต]์ 35,999.- 

วนัที ่14 – 18 เมษายน 62  32,999.- 

วนัที ่17 – 21 เมษายน 62  28,999.- 

วนัที ่18 – 22 เมษายน 62  28,999.- 

วนัที ่19 – 23 เมษายน 62  28,999.- 

วนัที ่25 – 29 เมษายน 62  28,999.- 

วนัที ่26 – 30 เมษายน 62  26,999.- 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 

 

2 
สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรก  
จโิกกดุาน-ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั-ฟารม์หมสีนี า้ตาล-
เมอืงซปัโปโร-่ชอ้ปป้ิง ทานกูโิจจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

✈ 🍽 อสิระ 
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้–  
บฟุเฟ่เมนปู ู3 ชนดิ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

🍽 🍽 อสิระ 
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายใน

เมอืงซปัโปโร 🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ 
[XJ621 09.55-15.10] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น 
นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืน

มโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น 

ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรนี ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรก จโิกกดุาน ิ- ภเูขาไฟโชวะชนิซงั- 

สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ - เมอืงซปัโปโร ่- ชอ้ปป้ิง ทานกูโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก น าท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า “หุบเขา

นรก” อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะทีน่ี่มทีัง้

บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณทีม่คีวันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยูต่ลอดเวลา 

และถอืเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมสีัญลักษณ์

เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กันภัยใหผู้ม้าเยอืนดังนัน้ทุกบรเิวณพืน้ทีข่อง

ทีน่ีไ่มว่า่จะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหอ้งน ้าจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลักษณ์รปูยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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บา่ย จากนัน้น าท่าน ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั [ดา้นลา่ง] ซึง่มอีนุเสาวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหว

และการเกดิขึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกดิจากการ

สั่นสะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่

ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่

ระลกึ น าท่านเขา้ชมสวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทีเ่พาะพันธุ์

หมสีนี ้าตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีัวเล็กๆไปจนถงึหมตีัวโตนอ้งหมทีีน่ี่ไมดุ่รา้ยเพราะหมทีีน่ีไ่ดรั้บการดแูลและฝึกให ้

คุน้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมีโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่

นักท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหล่าหมทีัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร่ อสิระ ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิด

ใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คอืการสรา้งหลังคาทีค่ลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก 

พายหุมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนีย้ังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาว

ประมาณ1กโิลเมตรส่วนสนิคา้ก็มีทัง้เสื้อผา้และรองเทา้แบรนด์ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, 

Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ทีท่กุอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ขีาย

ทุกอย่างตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครื่องส าอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถา้เดนิจนหมดแรงที่นี่ก็มี

รา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ยจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะ(Susukino)เป็น

ยา่นบนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโดซซูกูโินะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนอีอนเรยีงราย

ในเวลากลางคนืและถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดยอยูถ่ัดลงมาทางใต ้

จากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณา

บนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชันกันสีสันละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มที่รอบๆบริเวณนี้มีรา้นอาหาร 

ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะรวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ใน

ตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิาร

ของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมดย่านซซูกูโินะมักจะมชีือ่เรยีกทีรู่จั้กกันดใีนหมู่คนไทยและนักท่องเทีย่ว 

“ตรอกราเมน” เป็นตรอกทีม่ชี ือ่เสยีง เพราะบรเิวณนี้มรีา้นราเมนใหเ้ลอืกทานกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มโิสะ

ราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีร่าเมน เป็นตน้ โดยมรีาคาเริม่ตน้เพยีงชามละ 750 เยนเทา่นัน้ 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ  ทานกูโิคจ ิหรอื ซูซูกโินะ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 

รา้นจ าหนา่ยของฝาก - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร น าทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บ

ไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไว ้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิา

นี้จะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัว

อาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่

ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที่

มชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้

ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง 

คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ เมนขูาปยูกัษ ์3 ชนดิ!!  

บา่ย จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่รา้นจ าหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร ่

ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ Outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไก

โด ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงั สนามบนิชโิตเซ ่เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี 

ศนูยอ์าหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายในเมอืงซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ในเมอืงซปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซุิโกช ิทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังของญีปุ่่ น 

หรอืจะเป็นรา้น 100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่ ยา่นชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของ

รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 

ขายยาและเครือ่งส าอาง ตกึ JR TOWER แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิง เชน่ รา้น BIC CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน

,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่อืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัม ี

พพิธิภณัฑร์าเมน เป็นแหลง่รวม ราเมนชือ่ดังทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยูร่วมกนัทีน่ี ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่

ชอบราเมนไดล้ิม้รสชมิราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ยา่งจใุจ 

หรอืเลอืกอสิะทอ่งเทีย่วตามสถานตา่งๆทีน่่าสนใจ ภายในเมอืงซปัโปโร ่ 

ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร ่ ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง หอนาฬกิาซปัโปโร ่

โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร ่ สวนสาธาราณะโอโดรปิารค์ โรงงานซ็อกโกแลต 

TV TOWER  ตรอกราเมน ศาลเจา้ฮอกไกโด 

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเซะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

[บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO ม ัน่แนว่ 5D3N BY XJ  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

03 – 07 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 28,999 14,499 7,900 

04 – 08 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 28,999 14,499 7,900 

05 – 09 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 28,999 14,499 7,900 

10 – 14 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 31,999 14,499 7,900 

11 – 15 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 31,999 14,499 7,900 

13 – 17 เมษายน 62 35,999 35,999 35,999 34,999 15,499 7,900 

14 – 18 เมษายน 62 32,999 32,999 32,999 31,999 14,499 7,900 

17 – 21 เมษายน 62 28,999 28,999 28,999 27,999 13,999 7,900 

18 – 22 เมษายน 62 28,999 28,999 28,999 27,999 13,999 7,900 

19 – 23 เมษายน 62 28,999 28,999 28,999 27,999 13,999 7,900 

25 – 29 เมษายน 62 28,999 28,999 28,999 27,999 13,999 7,900 

26 – 30 เมษายน 62 26,999 26,999 26,999 25,999 11,999 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 
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4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


