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ก าหนดการเดนิทาง: 29ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60    *** (เคาท์ดาวน์ 2017) ***     (79,900.-) 

 วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 
  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

วนัทีส่อง            สนามบินชิโตเซะ – DORAEMON SKY PARK – ROYCE' CHOCOLATE WORLD – RERA OUTLET  
  โรงเบียร์– อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้อปป้ิงทานูกโิคจิ และซูซูกโินะ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเขา้ชม “DORAEMON SKY PARK” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัโดราเอม่อน และผองเพื่อน ตวัการ์ตูน              

ยอดนิยมขา้มยคุขา้มสมยั ท่ีไม่มีใครไม่รู้จกั ให้ท่านไดส้นุกกบักิจกรรมหลากหลายโซน ไม่วา่จะเป็นสนามเด็กเล่น 
โซนWorkshopใหเ้ด็กๆได ้วาดรูประบายสีต่างๆ นัง่ทานขนมท่ี cafe หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านไปยงั “ROYCE' CHOCOLATE WORLD” แบรนด์ช็อกโกแลตช่ือดงั มีช่ือเสียงเร่ืองความอร่อย                 
เป็นท่ีรู้จกักนัดีทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีน่ีเป็นท่ีแรกท่ีเปิดเป็นโรงผลิต และพิพิธภณัฑ์อยู่ในสนามบิน
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัตามอธัยาศยั 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “Rera Outlet Mall” เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมรวบสินคา้หรู                 

แบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด, เลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ, เคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรู, รองเทา้แฟชั่น, หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย และท่ีพลาดไม่ได ้          
คือโซนศูนยร์วมสินคา้ฮอกไกโด ท่ีรวบรวมสินคา้จาก ฮอกไกโดลว้นๆ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก เหลา้ญ่ีปุ่น โชจู ไวน์ 
ผกัผลไม ้ขา้ว ขนม ศิลปหตัถกรรมต่างๆอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านชม “โรงเบียร์” ศึกษาประวติัความเป็นมา กระบวนการผลิตต่างๆ กนัตามอธัยาศยั 
จากนั้น น าท่านผ่านชม“อาคารรัฐบาลเก่า” ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตไดใ้ช้เป็นท่ีท าการของขา้หลวงใหญ่ปกครอง

อาณานิคม อาคารแห่งน้ีไดถู้กบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิมกบัสมยัก่อน เพื่อเก็บไวเ้ป็นสมบติั 
ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติภายในมีส่วนท่ีจดัแสดงรูปภาพวสัดุ ท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาของฮอกไกโด   



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 

93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 804 468 926 โทรสาร : (66) 29 367 766 

Web: www.starvoyage.co.th 

 

-2- 

 “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ปัจจุบนัประกาศใหเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมอีกดว้ย  
 “สวนโอโดริหรือ โอโดริ โคเอ็น” ท่ีเป็นทั้งสวน และถนนท่ีตดัผา่นย่านใจกลางเมืองจากตะวนัออกไปตะวนัตก ถือ

เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีเสน่ห์ และเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ามกลางดอกไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ และตน้ไมน้บัร้อย
ชนิด 

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ มีความยาว             
7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ เดินทะลุเช่ือมต่อกนัไปยงั ช้อปป้ิงกนัต่อท่ียา่น “ซึซึกิโนะ” 
แหล่งช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเท้า และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และ                    
ท่ีท่องเท่ียวยามราตรีอีกดว้ย 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร                      
 ทีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า     

              
 

วนัทีส่าม          น่ังรถไฟชมววิอ่าวอชิิคาริ – โอตารุ – คลองโอตารุ– พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกา ไอน า้  
                         พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – ช้อปป้ิงซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแลต  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศในการเดินทางโดยการ “น่ังรถไฟสายท้องถิ่น” สถานีหลกั เมืองซปัโปโร ท่ีวิ่งเลียบอ่าว              
อิชิคาริไปยงัเมืองโอตารุ เมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งเกาะฮอกไกโดทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการประมงท่ีมีช่ือเสียง            
อีกดว้ย ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความงามตามธรรมชาติตลอดสองขา้งทางกนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปยงั “คลองโอตารุ” สัญลกัษณ์แห่งเมืองโอตารุในสมยัก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินคา้

ระหวา่ง เกาะฮอกไกโดกบัเกาะอ่ืนๆของญ่ีปุ่นรวมถึงต่างประเทศดว้ยส่งผลให้บา้นเรือนส่ิงปลูกสร้างใน เมืองน้ีเป็น
แบบยโุรปผสมญ่ีปุ่นนัน่เอง  

จากนั้น น าท่านชม “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีท่ีน่ีมีประวติัเร่ิมมาตั้งแต่สมยัสร้างเมืองใหม่ๆ โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขา้มาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมยัก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้ 

จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น                
นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานเคร่ืองแก้ว” ชมผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้ซ่ึง มีช่ือเสียงท่ีสุดของ โอตารุ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
เคร่ืองแกว้สวยงามมากมาย ตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานท่ีผลิตช็อคโกแลต ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่นตวัอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงท าให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลต
ท่ีน่ีจึงดูเหมือนกบัเทพนิยาย ช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาว
แด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า   

 
 

วนัทีส่ี่            สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – คามิคาว่า ไอซ์พาวลิเลยีน – โซอุนเคียว 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตวท่ี์อยู่ตอนเหนือสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมท่ีสุด
ของญ่ีปุ่นเพราะเป็น  สวนสัตวท่ี์แตกต่างจากสวนสัตวอ่ื์นๆ โดยมีจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ี เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งน้ีสูงถึง 3 ล้านคนต่อปี                 
เป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมสัตว์นานาพนัธ์ุกว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว ์
เมืองหนาว เช่น แมวน ้ าลายจุด, หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมนกเพนกวิน                 
4 สายพนัธ์ุอย่างใกล้ชิด (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว) จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งน้ีคือความไม่ธรรมดาของสัตวต่์างๆ              
ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลกท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัอยูใ่นกรง
ในแบบท่ีเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆ ไป แต่ท่ีน่ีคุณจะไดเ้ห็นความคิดสร้างสรรคอ์นัยอดเยี่ยมในการออกแบบท่ีอยู ่ 
ของสัตว ์ ดว้ยแนวความคิดท่ีว่า สัตวต่์างๆควรจะไดอ้าศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและ เป็นไปตาม ธรรมชาติ                
ของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขามีความสุขอีกทั้งยงัแฝงกิจกรรมท่ีสามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งข้ึน เช่น                 
การท าอุโมงค์ใต้น ้ าเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน ้ าซ่ึงเรา สามารถเห็นการเคล่ือนไหว                      
อย่างคล่องแคล่วของแมวน ้ าไดอ้ย่างใกลชิ้ดถึง360 องศา, ต่ืนตากบัการไดใ้กลชิ้ดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงค ์            
ท่ีสร้างลอดใตดิ้น เป็นตน้ *** น าชม ขบวนเดินโชวข์องนกเพนกวนิ (Penguin parade 11.00&14.30) 
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จากนั้น น าท่านไปยงั “หมู่บ้านราเมง” ท่ีแห่งน้ีจะประกอบด้วยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักันท าราเมน                 
ของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของ                 
ราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวติัมายาวนาน นบัยอ้นหลงัไป
ตั้งแต่ ตน้สมยัโชวะ ซ่ึงในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนไดก้ าเนิดข้ึนในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลาย
ชนิดของจีน ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ราเมนท่ีเป็นตน้แบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ไดก้  าเนิดข้ึนจากความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การท าให้น ้ าซุปร้อนอยู่ไดน้านโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน ้ ามนัหมู น ้ าซุปรสซีอ้ิวท่ีเค่ียวด้วย
กระดูกหมู และน ้ าสต๊อคซีฟู๊ ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้ านอ้ยกวา่ และดว้ย
เหตุน้ีหมู่บา้นราเมนอะซะฮิคะวะก็ไดเ้ปิดข้ึนในเดือนสิงหาคมปี 1996 เน่ืองดว้ยผูค้นเร่ิมกล่าวขวญัถึงอะซะฮิคะวะ
ราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารท่ีเป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะ น้ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง 
น าท่านเดินทางไปสัมผสักบัความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ “คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลียน” ซ่ึงเป็นสถานท่ี                 
จดัแสดงงานศิลป์จากหิมะอย่างสวยงาม ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัผลงานป้ัน การแกะสลกั และการตกแต่งอย่างวิจิตร                 
พ ิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ ถ ้าหิมะท่ีมีหินงอกหินยอ้ย และ ชมนางฟ้านอ้ย
แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงเป็นสัตวใ์นตระกลูหอยท่ีหาดูไดย้ากอีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่
เป็นแหล่งน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม ชาวญ่ีปุ่นส่วน
ใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่น ้าแร่ร้อนออนเซ็นกนัท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี ปีละกวา่ 3 ลา้นคน   

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  ***  ขาปูยกัษ์ ฮอกไกโด *** 
 ทีพ่กั SOUNKYO KANKO HOTTEL (ONSEN) หรือเทียบเท่า    

ใหท้่านไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบ
น ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 

 
 

วนัที่ห้า            น า้ตกริวเซย์ – น า้ตกกงิกะ – ฟุราโน่ มาร์เช่ – สก ีรีสอร์ท  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “น า้ตกริวเซย์” ขนาดความสูง 90 เมตร เป็น น ้าตกท่ีมีความงามตามธรรมชาติสายน ้ าท่ีไหลออกมา 

เม่ือต้องแสงอาทิตย์ดู งามราวกับดวงดาวท่ีตกลงมาจากฝากฟ้า น าท่านชม “น ้าตกกิงกะ” น ้ าตกท่ีมีความงาม                
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แบบธรรมชาติ และมีความสูงถึง 120 เมตร ในหนา้หนาวน ้ าจะกลายเป็นน ้ าแข็ง และมีความสวยงามมากซ่ึงน ้ าตก 
ทั้งสองแห่งน้ียงัไดรั้บสมญานามวา่เป็นน ้าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ฟุราโน่ มาร์เช่ (Furano Marche)” แหล่งรวมสินคา้ต่างๆของเมืองฟุราโน่ เป็นท่ีนิยมของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือแมแ้ต่ชาวญ่ีปุ่นเองก็แวะเวียนมาเลือกซ้ือสินคา้กนั ท่ีน่ีมีการแบ่งเป็น 4 ส่วนหลกั 
ไดแ้ก่ ARGENT, FURADISH, HOGAR และ SABOR ในส่วนของ ARGENT จะขายของเก่ียวกบั ของฝาก และ
ของท่ีระลึกต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ์จากลาเวนเดอร์ของฟาร์โทมิตะ และยงัมีชีสเคก้ จากร้าน Cheese Factory และ
ผลิตภณัฑ์จากชีสต่างๆ เป็นตน้ โซน FURADISH จะเป็นศูนยอ์าหาร และเคร่ืองด่ืม โซน HOGAR จะเป็น farmer 
market จะมีพืช ผกั และผลไมต้ามฤดูกาล ท่ีเนน้ความสดใหม่ และคุณภาพดี และโซนสุดทา้ย SABOR ศูนยร์วมของ
คาเฟ่ และขนมอบต่างๆ ท่ีใชว้ตัถุดิบจากฮอกไกโดอีกดว้ย 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “สก ีรีสอร์ท” ใหท้่านได ้ท ากิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่กบั หิมะ

อนัขาวโพลน ใหท้่านไดส้นุกสนานกบักระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี 
ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได ้อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเช่าชุด กระดานเล่ือน และอุปกรณ์ในการเล่นสกีทุก
ชนิด) 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั ANA CROWN PLAZA HOTEL CHITOSE หรือเทยีบเท่า   
 

 
 

วนัที่หก            สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของ และสัมภาระให้เรียบร้อย) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
16.45 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 
หมายเหตุ  :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วนัเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ 
เด็ก 1 ท่าน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 
(มเีตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 
(ไม่มเีตียง
เสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 
รวมตัว๋ 79,900.- บาท 75,900.- บาท 75,900.- บาท 71,900.- บาท 

9,000.- บาท 
ไม่รวมตัว๋ 49,900.- บาท 49,900.- บาท 49,900.- บาท 47,900.- บาท 

 

อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 

 
อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

(**ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบกรุณาแจ้งก่อนการจองทวัร์**) 
 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /  ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  
 
เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 
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 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทางไม่

ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 
 

โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออก
เดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการ
เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นสามารถ

ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุโปรแกรมจัดท าขึน้ส าหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถ

รับผดิชอบ กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นการช าระ

ขาดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางทัง้ส ิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 
 

 
 
 


