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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผู้ใหญ ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง จอยแลนด ์ พักเดีย่ว 

วันที ่16-21 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่23-28 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่30 พ.ค.-4 ม.ิย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่6-11 มิ.ย. 61 27,777 27,777 27,777 20,999 10,900  

วันที ่13-18 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,900  

วันที ่20-25 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 20,999 10,900  

วันที ่27 ม.ิย.-2 ก.ค. 61 31,999 31,999 31,999 20,999 10,900  

วันที ่4-9 ก.ค. 61 31,999 31,999 31,999 20,999 10,900  

วันที ่25-30 ก.ค. 61 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วันที ่1-6 ส.ค. 61 29,999 29,999 29,999 20,999 10,900  

วันที ่8-13 ส.ค. 61 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วันที ่15-20 ส.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่22-27 ส.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
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วันที ่29 ส.ค.-3 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่5-10 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่12-17 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่19-24 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วันที ่26 ก.ย. -1 ต.ค. 61 32,999 32,999 32,999 20,999 10,900  

วันที ่3-8 ต.ค. 61 32,999 32,999 32,999 20,999 10,900  

***ไมม่ีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน ้ามนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบนิ*** 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมอืง                                                                                                        (-- / -- / --) 

20.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X มี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง ICE 
PAVILLION – อาบน ้าแร่ออนเซ็น                                                                         ( - / อิสระ / D ) 

08.55 น.       เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผา่น
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว 
เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมน
ชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว 
หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวและยังมีห้องเล็กๆที่จัด
แสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีก
ด้วย ทุกๆร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเอง  

เที่ยง อิสระอาการกลางวันตามอัธยาศัย ด้วย เมนู ราเมน ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วย
ความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ าแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาว่า เป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ชั้นใต้ดินที่รวบรวมชิ้นงานที่ท ามาจากน้ าแข็ง ทางเดินอุโมงค์
น้ าแข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้ าแข็ง และถ้ าจ าลองหินงอกหินย้อย 
นอกจากนั้นยังมีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้ าแข็ง เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรือที่รู้จัก
กันในชื่อผีเส้ือทะเลให้ชมกันอีกด้วย!!!ไฮไลท์ โดยสร้างให้เป็นโลกน ้าแข็งที่มี
อุณหภูมิภายในต่้าถึง -40 องศาเซลเซียส  

 
ค่้า     บริการอาหารค่้า (มื อที่ 1) ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  

น าท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ 
ผ่านความร้อนใต้พิภพเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริม
สุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญ
ของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปุ่น 

 

วันที่สาม  โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม – ซัปโปโร                                                       (B / L / อิสระ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโนะ  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของเกาะฮ
อกไกโด ได้รับฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ชิ” หรือ “เมืองสะดือ” เที่ยวชม โท
มิตะฟาร์ม สวนสวยแห่งนี้ปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ได้มีการสืบทอดมาก
ว่า 70 ปี เริ่มจากการปลูกเพ่ือชมความงามภายในครอบครัว มีชื่อเสียงโดยได้
น าต้นลาเวนเดอร์มาจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาปลูก จากนั้นภายในเวลา 3 ปี 
ได้น าดอกลาเวนเดอร์มาสกัดเป็นน้ าหอมและได้ความนิยมตลอดมา ด้วย
ระยะเวลา 33 ปีก็สามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้ผลผลิต จนมีชื่อเสียงมาจนถึง
ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเพ่ือชมทุ่งลา

เวนเดอร์ ฤดูกาลบาน ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนสิงหาคม (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – ปลาย
เดือนมิถุนายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซ์แลนด์ หรือ ป๊อปป้ี Oriental)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่ 3 ) ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย เดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most 
Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์
แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้างทางที่เต็ม ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สี
เหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้า
ครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง สลับเนินเขา น าท่านชมสวนสวยอีก
หนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี Hill of Seasonal Colors 
หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ชมทุ่งดอกไม้ชิดิไซ  หรือ The Hill of 
Seasonal Colors มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ในรูปแบบ
พาโนรามาที่สลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล ทั้งฤดู
ใบไม้ผลิฤดูร้อนจนกระทั่งใบไม้ร่วง ให้ได้ช่ืนชมกัน ดอกไม้หลายสีสัน
ที่จะท าให้ท่านหลงรักเมืองนี้ 

ค่้า     อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

กรณี หมดฤดูกาลชมดอกไม้แล้ว จะพาคณะเดินทางไปตามโปรแกรมด้านล่างนี แทน 
วันทีส่าม    Takino Suzuran Park - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบยีรซ์ัปโปโร                            (B / L / อสิระ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่สวน Takino Suzuran Park โดดเด่นด้วยปฎิมากรรมกองหินจ าลอง STONEHENGE จากหมู่
เกาอีสเตอร์ ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ทุกๆฤดูกาล นอกเหนือจากนี้ภายใน
สวนยังมีรูปป้ันทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุทซึ ซึ่งมีการออกแบบด้วยพุทธลักษณะของนิกายชินโต 
พร้อมบรรยากาศสุดสงบของทิวเขาที่รายรอบและสวนสวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่ 3 ) ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิ (ชมด้านนอก) เป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" 
  (Shiroi Koibito) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสร้างขึ้นใน
  สไตล์ยุโรปที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไมใ้ห้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย น า
  ท่านเดินทางสู่ โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของ 
  ประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดใน

 ประเทศ ซึ่งมีการกล่ันเบียร์ตั้งแต่ ปี 1877 มาจนถึง
 ปั จจุ บั น  แ ล ะยั ง ส่ งออก ไปทั่ ว โล ก อี กด้ วย 
 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ บี ย ร์ ซั ป โ ป โ ร ( Sapporo Beer 
 Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์

  จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ 
  (แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี 
  ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตัง้ของสวนเบียร์ซปัโปโร(Sapporo Beer Garden) 
  ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ 
  และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถ่ินที่นิยม  
ค่้า     อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี ่ โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี - นาฬิกาไอน า้โบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมซากุระ

ตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ                                                       (B / L / อสิระ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าส าคัญของซัปโปโร 
และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกี
และกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณ
โดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่ง
เพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดง
เป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่ง



BOOKING CODE : HJH-XJ64-B02  HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว                                                           UPDATE 21/03/18  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

4 
 

ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่ง
ในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน ้าโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื อที ่5) ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นชมศาลเจ้าฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาล

เทพเจ้าแห่งการบุกเบิก 3 องค์” เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของค  ณะผู้บุกเบิกให้มี
ก าลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากล าบากในการบุกเบิกป่าบริสุทธิ์ ในปี ค.ศ. 
ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนด าเนินการ
ออกแบบวางผังเมืองซัปโปโร เป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้างศาลเจ้าขึ้น ณ พ้ืนที่ของมา
รุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ ใน
ปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพส่ีองค์ และยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารัง

ควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น หากคณะเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน น าท่านชมดอกซากุระสี
ชมพู ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก บริเวณศาลเจ้าฮอกไกโด จากนั้นน าท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้ง  เส้ือผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่าน
การค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่าง
ร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้วยังมีร้านอาหารมากมายทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น
ด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่ง
บนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 

ค่้า     อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า อิสระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อสิระรับประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวันให้ทา่นได้เดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิง้ได้อยา่งเต็ม

อิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมววิของ
เมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจทีร่วมทั้ง
ห้างสรรพสินคา้ศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ดว้ยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานรีถไฟ JR และรถไฟใต้ดนิ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นในการท่องเทีย่วหรอืการเลือกซื้อสินค้า ทา่นสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่นา่สนใจ สามารถเลือกเที่ยวไดใ้น 1 วนั 

 - ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า    - รา้นร้อยเยน                 - ช้อปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสัตวม์ารุยามะ - โรงงานเบียรซ์ัปโปโร       - ภูเขาโมอิวะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จุดชมวิวบนเขาโอครุะ - หอคอยทีวทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมอืง                                                                           (B / -- / --) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สู่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 621 

(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 
16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ             6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.            8.หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทา้การ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดินทาง  
ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 

ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
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5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระที่สนามบนิดอนเมอืง ในวัน
เช็คอนิ) 

6. ทิปหัวหน้าทวัร์ ตามความพึงพอใจ 
 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช้าระมัดจ้า มัดจ้าภายใน 2 วันท้าการ หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าหรือ
ค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือ กรุณาช้าระ 30 วันก่อนการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผู้มี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ 
2. กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วัน คืนเงินคา่บรกิารร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ ***ใน 
กรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน  
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด้จา่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางกรณมีนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  

 เงื่อนไขและขอ้กา้หนดอื่นๆ 
 1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น 
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
 ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ
 ทั้งหมดให้แก่ท่าน 
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มนีักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ท่าน โดย
 จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่  
 และอย่างน้อย 15 วันกอ่นการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ
 ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มนีักทอ่งเที่ยวรว่มเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ ทางเรา
 ยินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
 เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ิได้ส่งหน้า
 หนังสือเดินทางให้กับทางบรษัิทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
 5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
 สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษทัจะค านึงถึงความ
 ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
 มิได้เกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุความ
 เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุ
 สุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
 7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 

 

 

 

 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการ

ตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ นในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



BOOKING CODE : HJH-XJ64-B02  HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว                                                           UPDATE 21/03/18  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

7 
 

 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์ตั งแต ่30 ท่านขึ นไป หากมีลูกทัวร์ต่้ากว่านี อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ น 
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.  
 

 
 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทา้การจองทกุครั ง 


