
NISEKO
HOKKAIDO

6 DAYS 4 NIGHT



08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ�นญี�ปุ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
              นําคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมทั�งรับกระเป�าสัมภาระ นําคณะเดินทางสู่ คลองโอตาร ุ
              เป�นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที�นักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพที�นี�เพื�อเป�นที�ระลึกซึ�งในอดีตเป�นคลองที�เกิดจากการถม
              ทะเลเพื�อใช้เป�นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนําสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดังแต่ภายหลังได ้
              เลิกใช้และถมคลองครึ�งหนึ�งทําเป�นถนนหลวง ส่วนอีกครึ�งหนึ�งได้บูรณะปรับปรุงให้เป�นสถานที�ท่องเที�ยว นอกจากนั�น
              ริมสองฝ�� งคลองยังเต็มไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหารตั�ง เรียงรายอยู่มากมาย รวมทั�งมีสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ 
              ที�อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก 

12.00 น. นําคณะรับประทานอาหารกลางวัน  Shiraoi Beef Restaurant Iwasaki Hospitality Tei
              menu SHIRAO BEEF standard course 
13.00 น. นําท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ“Otaru Music Box Museum”
             ด้านในของพิพิธภัณฑ์แห่งนี�มีพื�นที�กว้างและเป�นร้านขายกล่องดนตรีที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ�น มีกล่องดนตรีมากมาย
             หลายรูปแบบ น่ารักๆ ทั�งนั�น อีกทั�งตัวอาคารด้านนอก สวยงาม อายุเก่าแก่นับร้อยป�และได้รับการประกาศให้เป�นแหล่ง
             ท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองโอตารุอีกด้วย โดยตัวอาคารหลังนี�ก่อสร้างด้วยกําแพงอิฐและมีหน้าต่างโค้งซึ�ง
             เป�นไสตล์เรเนซองส์ส่วนด้านหน้าของ พิพิธภัณฑ์มีนา�ิกาไอนํ�าที�ผลิตโดยผู้ผลิตนา�ิกาแคนาดาที�จะส่งเสียงกังวา     
             ทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชั�วโมงจะดังเป�นพิเศษ

                 

วนัที� 2  
ชโิทเซ ่- คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตร ี

20.30 น. คณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั�น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
             เคาน์เตอร์เช็คอิน D โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับ 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 670 

วนัที� 1   
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิทเซ ่(ฮอกไกโด)            

https://omotenashi-tei.com/menu


15.00 น. เดินทางสู่ NISEKO VILLAGE สกีรีสอร์ทยอดฮิตที�ฮอกไกโด ลานสกีที�มีวิวสวยงามน่าเล่นและได้สัมผัสปยุหิมะที�ดี
             ที�สุดในฮอกไกโด สําหรับคนที�ชอบเล่นสกีที�นี�จะมีลานสกีที�โดดเด่น วิวบนเขาสวยงามแถมเรายังได้สัมผัสหิมะ
             หนานุ่มแบบ  Powder Snow ในฮอกไกโด ฤดูหนาวจะมีตั�งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณช่วงเดือน
             พฤษภาคม เรียกได้ว่าที�นี�มีฤดูสกีที�นานที�สุดในญี�ปุ�นเลย ให้คณะได้ชื�นชมกับบรรยากาศที�รายล้อมไปด้วยหิมะ

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต์ในโรงแรม
               พักโรงแรม Hilton Niseko Village หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

                 



เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
        ให้คณะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะของ NISEKO VILLAGE
        กิจกรรมที�มีให้ทําเยอะแยะมากมาย และสามารถสนุกได้อย่างเต็มที� อย่างเช่น เล่นสกี Ski, บานาน่าโบ๊ตบนสโนว์ Snow
        Banana Boat, Snow Mobile, Snow Buggy, Snow Shoe Tour และอื�น ๆ อีกมากมาย NISEKO VILLAGE 
        มีทุกอย่างสําหรับการเล่นกิจกรรม โดยไม่จําเป�นต้องนําอุปกรณ์ใด ๆ มาเลยก็ได้ เพราะที�นี�มีอุปกรณ์ทุกอย่างที�จําเป�นให้
        เช่าไม่ว่าจะเป�นเสื�อผ้า, รองเท้า, หมวก, แว่น, และถุงมือ ทุกขนาดสําหรับทุกเพศและทุกวัย แต่หากใครมีอุปกรณ์อยู่
        แล้วก็สามารถนําไปเล่นได้เลย (ค่ากิจกรรมและค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมในค่าทัวร์)
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ Hilton Niseko Village
บ่าย   เดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park by Ishiya) โรงงานที�น่ารักที�สุด เป�นโรงงานที�ตอบ
        สนองความฝ� นของเด็กๆ มาที�นี�คุณจะได้พบกับการผลิตขนม โดยเขาจะมีเส้นทางการเดินชมทั�วทั�งโรงงานโดยจุดต่างๆ
        ก็จะให้ทั�งความรู้ความเพลิดเพลินไปด้วย และขอบอกว่าของฝากที�ขึ�นชื�อและอร่อยที�สุดของฮอกไกโดก็ผลิตจากที�นี�โดย
        ตัวโรงงานตั�งอยู่ที�เมืองซัปโปโรในสวนชิโรอิ โคอิบิโตะ ซึ�งภายในประกอบไป ด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก และ 
        โรงงานช็อกโกแลตอันมีชื�อเสียง โดย อาคารซึ�งเป�นร้านขายของ นั�นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก
        ส่วนภายในโรงงานมีการจัด แสดงอุปกรณ์การผลิต ตั�งแต่ยุคแรกเริ�ม โดยจ าลองโรงงานและขั�นตอนการผลิตมาไว้ที�นี�
        นอกจากนั�นยัง สามารถชิมและเลือก ซื�อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที�ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที�นี�
        แถมยังทดลองทําคุกกี�ได้เองด้วย 
คํ�า     นําคณะรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที�พัก
ที�พัก   นําคณะเข้าสู่ที�พัก Hilton Niseko Village หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

                   

วนัที� 3   
กิจกรรมลานสกี - โรงงานชอ็กโกแลตอิชยิะ



08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
09.00 น.      นําคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ “โนโบริเบทสึ” (Noboribetsu) สถานที�ตากอากาศและนํ�าแร่ที�มีชื�อเสียงที�สุด
                   ของเกาะฮอกไกโด ซึ�งมีนํ�าร้อนที�แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป�นนํ�าร้อนที�ดีและมีประสิทธิภาพมากที�สุดของญี�ปุ�น 
                   ภายในเมืองแห่งนี�เต็มไปด้วยโรงแรม และที�พักสไตล์ญี�ปุ�นเรียวกังมากมาย นํ�าคณะชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ
                   (Jigokudani noboribetsu ) หรือมีอีกชื�อหนึ�งที�เป�นฉายาที�ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley”ตั�งอยู่เหนือ
                   ย่านบ่อนํ�าร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรียกได้ว่าเป�นหุบเขาที�มีความ
                   งดงามอันเลื�องชื�อ อีกทั�งนํ�้าร้อนในลําธารของหุบเขาแห่งนี�มีแร่ธาตุกามะถัน ซึ�งก็เป�นแหล่งต้นนํ�าของย่านบ่อนํ�าร้อน
                   โนโบริเบทสึนั�นเอง โดยคนที�ชื�นชอบการผจญภัยแบบเบาๆน่าจะชอบที�นี� เพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถ
                   เดินไต่ขึ�นเนินไปเรื�อยๆประมาณ 20-30 นาที บ่อแรกที�จะเห็นก็จะเป�นบ่อโอยุนุมะ(Oyunuma) ซึ�งบ่อนี�เป�นเป�น
                   บ่อนํ�้าร้อนกามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ�งขึ�นไปสิ�งที�สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที�จะมีบ่อนํ�าร้อน
                   ให้เห็นกันอยู่เรื�อยๆตลอดทาง ก็จะเป�นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที�ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย นํ�าที�ไหล
                   ออกจากบ่อโอยุนุมะ เป�นลําธารเรียกว่า “โอยุนุมะกาว่า” ซึ�งไหลผ่านผ่าานเป�นแม่นํ�าหลายร้อยเมตร
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ Otaru Masazushi เมนู SUCHI
บ่าย            จากนั�นนําคณะเที�ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีนํ�าตาล (Bear Park) เป�นสถานที�เพาะพันธุ์หมีสีนํ�าตาล นักท่องเที�ยว
                  สามารถเยี�ยมชมลูกหมีสีนํ�าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที�ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหาร
                  จากนักท่องเที�ยว เป�นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี�ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์
                  พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ�งจะมองเห็นหมีสีนํ�้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ�นของหมีผ่านรูระบายอากาศ
                  นอกจากนี�ยังยังขายขนมป� งและแอปเป�� ล ให้นักท่องเที�ยวได้ป�อนอาหารหมีอีกด้วย 
บ่าย             นั�งกระเช้าไฟฟ�าขึ�นสู่ยอดเขาอุสุ (Usuzan Ropeway) เพื�อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน สามารถ
                  มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน (Showa Shinzan) จุดชมวิว
                  อีกแห่งหนึ�งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที�เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป� 1977 ซึ�งระเบิดปะทุ
                  ติดต่อกันนานถึง 2 ป� จนกลายเป�นภูเขาโชวะดังที�เห็นอยู่ในป� จจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป�นภูเขาไฟที�ยังไม่ดับสนิท
                  มีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ในรอบร้อ ยป�ที�ผ่านมาเกิดการปะทุขึ�น 4 ครั�ง คือ ป� ค.ศ.1910,1944-45,
                  1977 และป� 2000 ซึ�งทาให้เถ้าถ่านจานวนมากพุ่งออกมาเป�นระยะทางไกลรอบ ๆ พื�นที�บริเวณนั�น
17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Japanese and Western Teppanyaki 21CLUB เมนู TEPPANYAKI  
                   นําคณะเข้าสู่ที�พัก JR Tower Hotel Nikko Sapporo  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 4
โนโบรเิบทส ึ– ศูนยอ์นุรกัษ์หมสีนีา้ตาล - Usuzan Ropeway



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก

09.00 น.   นําท่านไป ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เดิมชื�อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี�ยนชิ�อเป�นศาลเจ้า
                ฮอกไกโด เพื�อให้สมกับความยิ�งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ที�มีศาลเจ้าชินโต คอยปกป� กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะ
                ฮอกไกโดมีความสงบสุข เป�นที�สาหรับให้คนท้องถิ�นได้กราบไหว้สิ�งศักดิ�สิทธิ�ที�สิงสถิตอยู่เพื�อเป�นขวัญและกําลังใจ
                ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลอันเป�นที�รวมเจ้าที�เจ้าทางในฮอกไกโดศาลเจ้าแหล่งนี�ถูกสร้างขึ�น ณ พื�นที�ของมารุยามะที�
                ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั�งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ การมีสถานที�สาหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนา
                ชินโตนั�น แม้ในป� จจุบันก็ยังคงมีความเกี�ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ�งเริ�มตั�งแต่การมาสัก
                การะในวันป�ใหม่ การป� ดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื�นๆ เป�นต้น ในเขตศาลเจ้าที�มีธรรมชาติอุดม
                สมบูรณ์ มีกระรอกป�ามาเยี�ยมทักทาย
11.00 น.    จากนั�นนําคณะเที�ยวชม ตลาดปลานิโจ(Nijo Fish Market) ตั�งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร นับเป�นตลาดที�ได้รับ
                ความนิยมอย่างมากในทั�งหมูนักท่องที�ยวต่างถิ�นไปจนถึงชาวบ้างเองก็ตาม โดยตลาดแห่งนี�นั�นถือเป�นตลาดเก่าแก่
                ที�มีอายุเป�นร้อยป�และเป�ดทาการครั�งแรกตั�งแต่ป� ค.ศ. 1903 พื�นที�ของตลาดนั�นครอบคลุมพื�นที�เมือง 1 บล็อก
                ภายในตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที�เน้นไปที�ผลผลิตในท้องถิ�น และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป�น ป ูไข่ปลาแซลมอน
                หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสด ตลาดแห่งนี�เป�ดบริการตั�งแต่ 7:00-18:00 น. แต่บางร้านจะป�ด 1 วันต่อสัปดาห์
                ตั�งอยู่ตามตรอกแคบๆ ที�เรียกว่า “Noren Yokocho” อาหารที�เป�นที�นิยมมากที�สุดคือ Uni ikura donburi ซึ�งก็
                เป�นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับหอยเม่นทะเลสดๆไม่คาวเลยซักนิดเดียวและไข่ปลาแซลมอนที�เข้าปากปุ�บแทบละลายเลย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ Kirin Beer Garden new building Urban store 
               เมนู LAMB MEAT BBQ BUFFET FOR 100 Minutes
บ่าย          จากนั�นนาคณะเที�ยวชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) นั�นเป�ดเป�นทางการตั�งแต่ป� 
               ค.ศ. 1987 โดยในอดีตที�นี�เคยเป�นโรงกลั�นในช่วงยุคเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงจน
               กลายมาเป�นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ด้านในของพิพิธภัณฑ์จะแนะนาประวัติของเบียร์ในญี�ปุ�น และกระบวนการ
               ขั�นตอนการผลิตเบียร์ ทั�งความละเอียดของข้อมูลและการจัดแสดง ที�น่าจะถูกใจหลายคนแบบสุดก็ตรงบริเวณ
               ด้านหลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรีอีกด้วยถ้าเดินทางเพลินจนเหนื�อยแล้วอยากหาที�นั�งชิลๆพร้อมเต็มพลังและ
               สามารถเดินไปใกล้ๆกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้ เนื�องจากเป�นสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วย
               ร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื�มเบียร์ และรับ
               ประทานบาร์บีคิวเนื�อแกะ ซึ�งเป�นอาหารท้องถิ�นที�นิยม

วนัที� 5
ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลานโิจ - พพิธิภัณฑ์เบยีรซ์ปัโปโร 
ถนนทานุกิโคจิ



บ่าย         จากนั�นนาคณะช้อปป�� ง ณ ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป�นย่านการค้าเก่าแก่ ของเมืองซัปโปโร ตั�งอยู่ทาง
              ด้านใต้ของเมือง โดยมีพื�นที�ทั�งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป�นแหล่งรวม ร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน
              เครื�องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั�งยังเป�น ศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื�องจากมี
              เกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามาก มายนอกจากนั�นที�นี�ยังมีการตกแต่ง บนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั�ง
              ยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที� สร้างขึ�นตั�งแต่ป� 1973 ด้วย

19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า   ร้าน Hokkaido Kani-Shogun SAPPORO 
               ที�พัก นําคณะเข้าสู่ที�พัก JR Tower Hotel Nikko Sapporo หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก
08.00 น.       นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เพื�อเดินทางกลับกรุงเทพฯเ
10.30 น.        เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG 671
15.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจ

วนัที� 6
สนามบนิชโิทเซ ่- สนามบนิสวุรรณภมู ิ    



     

21-26 ม.ค.
2566 

(ตรุษจนี)
126,000.- 94,500.- 32,000.- 32,000/24,000

03 – 08 ก.พ.
2566

(เทศกาลนํ�าแขง็)
128,000.- 96,000.- 32,000.- 32,000/24,000

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบรษัิท Worldwide Vacation กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�
ท่านรูจ้กัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วนันับจากวนัที�จอง
ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการ
เดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

อัตราค่าทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็กตํ�ากวา่ 
12 ป�

ห้องพักเดี�ยว ไม่ใช่ตั�วเคร ��องบิน



o  ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน 2565

o  ค่ารถโค้ชมาตรฐานของญี�ปุ�น ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
o  ค่าโรงแรมที�พกัตามที�ระบุในโปรแกรม หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน
o  ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละเมอืง
o  ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
o  ค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี หรอื สโนวบ์อรด์ (เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง)

    Helmet, ski wear, high grade ski and ski boots or snowboard and snowboard boots (please select one)

o  ค่าตั�วเล่นสกี one day pass

o  ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/  

    อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย
    1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึง
    ประเทศไทย 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรค หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครอง ใน
    กรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเที�ยวบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศึกษาจากราย
    ละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
o  ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั

ค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าตรวจ PCR ที�แสดงผลเป�นลบ หากประเทศญี�ปุ�น ออกกฎใหน้ักท่องเที�ยวต้องทําการตรวจก่อนเขา้ประเทศ หรอื
ระหวา่งการท่องเที�ยวภายในญี�ปุ�น (อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา ยงัไมป่ระกาศอยา่งเป�นทางการ)
ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณีพเิศษ เชน่ หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



ยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั                               คืนเงินมดัจาํทั�งหมด

ยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั                                หกัเงินมดัจาํ 30,000 บาท

ยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั                                 หกั 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั                                         **ไมคื่นเงิน**

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ (เงื�อนไขใหมค่่อนขา้งซบัซอ้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพื�อความ
ชดัเจน) และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ใน
กรณียกเลิกการเดินทาง การ รฟี�นด์ ต่างๆเป�นไปตามเงื�อนไขของสายการบนิเท่านั�น กฎเกณฑ์ใหมข่องสายการบนิ
เป�นการจองและชาํระเงินแบบเหมาขาด ไมส่ามารถรฟี�นด์ได้ในทกุกรณี

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

การยกเลิกการจองทัวร์

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีูเ้ดินทาง ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิ�ฯในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถรบัผดิชอบจาก
กรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบติัเหต ุฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง อันเนื�องจาก
การกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว



 
รายชื�อวัคซีนอย่างเป�นทางการที�สามารถเข้าญี�ปุ�นได้ ไม่

ต้องกักตัว *กรณีฉีดครบ 3 เข็ม*
(อัปเดตวันที� 6 ตุลาคม 2565)

 
 

Pfizer

BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Janssen (2 เขม็ได้)

Sinopharm

Sinovac

หมายเหต ุ: ใบรบัรองการฉีดวคัซนีต้องออกโดยรฐับาลหรอืสถาบนัทางการ
แพทยต้์องฉีดครบ 3 เขม็ขึ�นไป ยกเวน้ยี�หอ้ Janssen (2 เขม็ก็ได้) ในใบรบัรอง
ต้องระบุขอ้มูลต่อไปนี�นี�เป�นภาษาญี�ปุ�นหรอืภาษาอังกฤษก็ได้ชื�อและวนัเดือนป�เกิด 

ของผูที้�ได้รบัวคัซนี,ชื�อวคัซนี / ผูผ้ลิตวนัที�ฉีดวคัซนี จาํนวนครั�งของการฉีด


