
20.30 น.  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2
             เคานเตอรเช็คอิน D โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ รอใหการตอนรับ พรอมแจกเอกสารในการเดินทางและ
             อํานวยความสะดวก
23.55 น.  ออกเดินทางสู สนามบินชิโทเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670

DAY 1          กรุง เทพฯ ( สุ วรรณภูมิ )  –  ชิ โท เส ะ  ( ฮอกไกโด )

นําคณะเดินทางทองเท่ียวชมวัฒนธรรมญ่ีปุนชวงฤดูหนาว ช่ืนชมความสวงงามของเมือง “ฮาโกดาเตะ” ข้ึนจุดชมวิว
บนยอดเขายามค่ําคืน ท่ีมีความสวยงามติดอันดับโลก ซ่ึงนอยทัวรท่ีจะพาไปเยือน พักผอนยังเมืองตากอากาศริม
ทะเลสาบ “โทยะ” เมืองอาบน้ําแรเกาแกท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแหง ของประเทศญ่ีปุนสัมผัสความคลาสสิคของคลอง
โบราณท่ี “โอตารุ” ข้ึนเขาอุสุ ชมวิวทะเลสาบ ท่ีมีช่ือเสียงโดงด่ัง เท่ียว “นครซัปโปโร” เมืองเอกของ ฮอกไกโด ชอป
ปงสินคาตามรสนิยมท่ีทานช่ืนชอบของประเทศญ่ีปุนอยางจุใจ

HOK
KAIDOHOK
KAIDO



08.20 น.  ถึงสนามบินชิโทเสะ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทองถ่ินญ่ีปุนเร็วกวาไทย
             2 ช.ม.) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระ จากน้ันนําคณะเดินทางสู
             “โนโบริเบ็ทสึ ดาเตะ จิไดมุระ” หมูบานจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะโบราณท่ี คอนขางสมบูรณแบบ  
             โดยสรางเลียนแบบหมูบานในสมัยน้ัน บานเรือนไมเปนแถวยาว มีหอสังเกตการณ มีโรงละคร 
             รานคา วัด หมูบานนินจา หมูบานซามุไร ฯลฯ ไดบรรยากาศเหมือนดูหนังญ่ีปุนโบราณท่ีมีเหลา
              นินจา พอคา ชาวบาน หญิงงาม รวมท้ังซามุไร เดินกันขวักไขวไปมา และยังมีการแสดงวัฒนธรรม
              โบราณแบบชาวเอโดะใหไดรับชมอีกดวย
12.00 น.  นําคณะรับประทานอาหารกลางวัน Japan Set
บาย         นําคณะเดินทางสูเมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองท่ีต้ังอยูทางตอนใตของเกาะฮอกไกโด 
             ท่ีน่ีเปนเมืองทาสงออกท่ีรุงเรืองมาต้ังแตอดีต และในเมืองก็เรียงรายไปดวยสถาปตยกรรมอัน
             งดงามท่ีผสมผสานระหวางวัฒนธรรมญ่ีปุนและวัฒนธรรมตางชาติ เชน ยุโรปเมืองท่ีมีเสนหหลาก
           หลาย และเปนท่ีรู จักกันดีวามีทิวทัศนยามค่ําคืนท่ีสวยงาม และมีอาหารทะเลสดใหม

สนามบินชิโทเสะ - หมู�บ�านนินจา - ฮาโกดาเตะ - ท�าเรือ –
เเรดบริกแวร�เฮ�าส� – ยอดเขาฮาโกดาเตะ (NIGHT VIEW)

DAY 2  



             นําคณะเดินทางสู ทาเรือฮาโกดาเตะ เปนหน่ึงในทาเรือแรกๆ ของญ่ีปุนท่ีเปดชองทางการคากับ
            ตางประเทศในสมัยกอน สมัยน้ันการคาในยานน้ีคึกคักไมแพปจจุบัน แมจะเปล่ียนจากธุรกิจ
             ขนสงระหวางประเทศเปน หางรานคาสําหรับนักทองเท่ียว โกดังผนังอิฐสีแดงท่ีเรียงตัวสวยเดน
            เปนสัญลักษณของเมืองอยูริมทะเลคือ คาเนะโมริ เรดบริกแวรเฮาส (Kanemori Red
             Brick Warehouse) อดีตโกดังพาณิชยแหงแรกของฮาโกดาเตะท่ีผันตัวมาเปน ศูนยรวม
             สินคาหลายรูปแบบและขนมหลากชนิด สายช็อปรับรองอยูละลายทรัพยแถวน้ีไดท้ังวัน ท่ีสําคัญ
           รานดังๆ ท้ัง รานอาหาร รานขนม รานของฝากลวนมาเปดสาขาท่ี น่ีดวยกันท้ังน้ัน 
             จากน้ันนําคณะน่ังกระเชาข้ึนสู ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) ท่ีข้ึนช่ือเร่ือง
             "ทัศนียภาพยามค่ําคืนอันงดงาม" นับเปนจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุน
             มีความสูง 334 เมตร ต้ังอยูในปาทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ
             บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก
17.30 น.  เขาสูท่ีพัก Hakodate yunokawa onsen umi to akari hewitt resort 
             หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน
19.00 น.  นําคณะรับประทานอาหารค่ําภายในโรงแรมท่ีพัก
             หลังรับประทานอาหารใหคณะไดเพลิดเพลินกับ ออนเซน น้ําแรช้ันดีของเมืองฮาโกดาเตะ



08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
             นําทานเดินทางสู ตลาดเชาอะซา-อิชิ (Asa-ichi morning market) เปนตลาดท่ีรานคาสวน
             ใหญน้ันอยูภายในอาคารอยางดี แตสามารถเรียกท่ีน่ีวาตลาดสดไดเลย เน่ืองจากรวมของสดๆ ท้ัง
            น้ัน ไมวาจะเปนอาหารทะเลสดๆ ผัดสดๆ ผลไมสดๆ เม่ือมายังถ่ินของสด แบบน้ีอยาพลาด 
             จิราชิ-ซูชิ ซ่ึงเปนซูจิชนิดหน่ึง โดยนําอาหารทะเลท้ัง กุง ปลาหมึก เน้ือปู หอยเชลล และอ่ืนๆ อีก
             มากมายมาโปะบนขาว นอกจากน้ียังมีแหลงตกปลาหมึกสด ๆ ใครตกได พอคาจะแลใหกินตรงน้ัน 
             นําคณะไปชม “โกเรียวคากุทาวเวอร” หอคอยชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุทาวเวอรเปน
             อีกหน่ึงจุดชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ สวยงามมาก ณ ความสูง 107 เมตร เราสามารถชมวิวไดแบบ
             พาโนรามา และมองลงมาดานลาง จะเห็น ปอมโกะเรียวคาคุ ท่ีน่ีเปนปอมปราการท่ีถูกสรางข้ึนมา
             ในปลายยุคสมัยเอโดะในปจจุบัน เปดเปนสวนสาธารณะใหเขาชมไดหากพูดวาความพิเศษของท่ีน่ี
             คือ พ้ืนท่ีของปอมปราการท่ีเปนรูปดาวขนาดใหญ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือไมใหเกิดเปนจุดบอดหากมีศัตรู
             โจมตีเขามา ในสวนท่ีเปนยอดแหลมของรูปดาวจะมีการติดต้ังปนใหญเอาไว เพ่ือเตรียมความ        
             พรอมหากมีการจูโจมจากศัตรู
12.00 น.  นําคณะรับประทานอาหารกลางวัน 
             นําคณะชม ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล (Bear Park) เปนสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทอง
             เท่ียวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชว
             ลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพท่ีนารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวา
             น้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา
             และไดยินเสียงและกล่ินของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปงและแอปเปล
             ใหนักทองเท่ียวไดปอนอาหารหมีอีกดวย

ตลาดเช�าอะซา-อิชิ - โกเรียวคากุทาวเวอร� – 
USU BEAR PARK - ยอดเขาอุสุ TOYA ILLUMINATION 
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             นําคณะ น่ังกระเชาไฟฟาข้ึนสูยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทัศน
             แบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ซ่ึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ
             (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะเห็นวิวของ 
             มหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป 1977 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอ
            กันนานถึง 2 ป จนกลายเปนภูเขาโชวะดังท่ีเห็นอยูในปจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เปน
             ภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท มีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปท่ีผานมาเกิดการ
            ปะทุข้ึน 4 คร้ัง คือ ป ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และป 2000 ซ่ึงทําใหเถาถาน
              จํานวนมากพุงออกมาเปนระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆ ในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน
             นําคณะเขาสูท่ีพัก  Hotel Toyasan Palace Onsen หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน
             ใหคณะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในโรงแรม
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก
             หลังอาหารพาคณะชม TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION ในชวงฤดูหนาวน้ันเมือง
             โทยะมีการประดับประดาดวย หลอดไฟจํานวนกวา 12,000 ดวงตามถนนจากเมืองออนเซ็นไป
             ยังริมฝงทะเลสาบโทยะ เรียกวา ถนนประดับไฟ (ILLUMINATION STREET) นอกจากน้ี
             ต้ังแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ท่ีลานนิงิวะอิ ฮิโรบะ ใจกลางเมืองออนเซนก็จะไดเห็น
             อุโมงคประดับไฟ อีกดวย อุโมงคท่ีสวางไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดวยหลอด
             ไฟ LED จํานวนกวา 400,000 ดวงน้ีนอกจากจะไดรับความนิยมในหมูคูรักแลว ก็ยังเปนท่ี
             นิยมของกลุมผูมาเท่ียวเปนครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กมาดวยเชนกัน



08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก
            นําคณะเดินทางสู เมืองโอตารุเมืองทาท่ีเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวงปลาย
             ศตวรรษท่ี 19 ถึง 20และยังเปนเมืองมีช่ือเสียงเก่ียวกับการทําเคร่ืองแกวท่ีสวยงาม และมีสไตล
             รูปทรงอันเปนเอกลักษณ เดินเท่ียวชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยม       
             ถายภาพ มีฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวา
             เปนคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขนถาย แลวนํา
             สินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองคร่ึงหน่ึงทําเปนถนนหลวงสาย 17
             สวนท่ีเหลือไวคร่ึงหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเปนสถานท่ีทองเท่ียว ท้ังยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลอง
             ดวยอิฐสีแดง
12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ Minshuku Aozukashokudo 
             นําคณะเท่ียวชมเมืองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเคร่ืองแกว ท่ีโดงดังของเมืองน้ี รวบรวม
             กลองดนตรีและเคร่ืองแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา
             พ้ืนเมืองงานฝมือตางๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ กลองดนตรีซ่ึงมีกลองดนตรีขนาด
             เล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตางๆ ไดดวยตัวของทานเอง รานขายเคร่ือง
               แกว ท่ีมีต้ังแตกระด่ิงแกวอันจ๋ิวไปจนถึงโคมระยา ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo ClockTower)    
           เปนหอนาฬิกาท่ีเกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณท่ี สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง
            สรางต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียน
             สรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา
             ไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการข้ึนทะเบียน ใหเปนมรดกทาง
            วัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีปุน

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ�กล�องดนตรี –
โรงงานช็อคโกแลต - ซับโปโร
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             แลวนําคณะชม โรงงานช็อคโกแลตแหงเมืองซัปโปโร (Ishiya Chocolate Factory) 
             เปนโรงงานเกาแกท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในการผลิตช็อคโกแลตซ่ึงท่ีน่ีเปนโรงงานผลิตช็อคโกแลตอัน
                    เลื�องชื�ออยา่ง Shiroi Koibito คกุกี�สอดไสไ้วท์ชอ็คโกแลตจากฮอกไกโดที�วา่กันวา่อรอ่ยที�สดุในญี�ปุ�น
                    ตัวอาคารตกแต่งประดับประดาด้วยตุ๊กตา ของสะสมสวยงามต่างๆ นอกจากนี�ภายในบรเิวณของโรงงาน
                    ผลิตชอ็คโกแลตยงัมสีว่นของพพิธิภัณฑ์ สวนสาํหรบันั�งเล่น มรีา้นอาหารอรอ่ยๆ ใหไ้ด้เลือกชมิกันอยา่ง
                    จุใจ
18.30 น.  นําคณะรับประทานอาหารค่ํา PREMIUM NANDA BUFFET
             (100 premium menus. All You Can Eat ประกอบไปดวย ปูสายพันธุญ่ีปุน 7 ชนิด,
             เน้ือวากิวช้ันดี, ซูชิ, ซาซิมิ, เมนูรังสรรคจากเชฟของ Nanda`s, เทมปะระ, หอยนางรมและหอย
             ชนิดตางๆ, ฮอกไกโด เมลอน, ของหวาน
             นําคณะเขาสูท่ีพัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO 
             หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน



08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก
             นําทานชม อุทยานโมอาย MOAI STATUE ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของโลก Tadao
             Anda กอสรางต้ังแตค.ศ. 1982 โดยไดรับอิทธิพลแนวความคิดมาจากโมอายในเกาะอีสเตอร
             ออกแบบกลางหุบเขาของดอกลาเวนเดอร นําทานนมัสการ พระพุทธ รูปอะตะมะ ไดบุตซึต
             (Atama Daibutsu) โดดเด่ียวจนไดรับการขนานนามวา 'Hill of the Buddha' ทัศนียภาพ
             ท่ีแตกตางกันในแตละฤดู เชนเนินเขาสีเขียวในฤดูใบไมผลิ เนินเขาสีมวงในฤดูรอน และเนินเขาหิมะ
             ในฤดูหนาว จัดวาเปนงานออกแบบวิถีเซ็น เรียบงาย แตเต็มเปยมไปดวยแนวคิดและจิตวิญญาณ
             งานศิลปะและสถาปตยกรรมช้ันเลิศ เปนอีกหน่ึงสถานท่ี ๆ นักทองเท่ียวนิยมไปเย่ียมชม 
             นําทานไปถายรูปกับอาคารสวย ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of
             Hokkaido) เปนอาคารสไตล นีโอบาร็อค อเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามา
             จากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ป ไดรับการบูรณะ
             ซอมแซม จนไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
             นําทานเขาสูสวน Odori เพ่ือชม เทศกาลน้ําแข็งแหงซับโปโร คร้ังท่ี 73 (Sapporo Snow
             Festival 2023) จะจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 4-11 กุมภาพันธ 2023 โดยภายในงานเราจะได
             พบกับ ผลงานการแกะสลักหิมะ และประติมากรรมน้ําแข็ง ท่ีแบงออกเปนโซนๆ ซ่ึงจัดแสงใหชมท่ี
             Odori Site และ Susukino Site 
             **หากวันเดินทางเทศกาลน้ําแข็งยังไมเร่ิม จะจัดไปเท่ียวชมศาลเจา ฮอกไกโดแทน**

อุทยานโมอาย – HILL OF BUDDHA – ทําเนียบรัฐบาลเก�า - 
เทศกาลหิมะซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ 

DAY 5



              นําคณะเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เดิมช่ือศาลเจาซัปโปโร ภายหลังได
              เปล่ียนช่ิอเปนศาลเจาฮอกไกโด เพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะฮอกไกโด ท่ีมีศาลเจาชินโต
              คอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข เปนท่ีสําหรับใหคนทองถ่ินไดกราบไหว
              ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ศาลเจาแหงน้ีถูกสรางข้ึน ณ พ้ืนท่ีของ
              มารุยามะท่ีถูกโอบลอมดวยภูเขาท้ังสามดานและอีกดานแผขยายออกสูทุงราบ การมีสถานท่ี
              สําหรับบูชาเทพเจาในศาสนาชินโตน้ัน แมในปจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวของผูกพันกับวิถีชีวิตของ
              ชาวฮอกไกโดอยางลึกซ้ึงเร่ิมต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเปารังควาญ วันเซ็ตสึบุน
              พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีกระรอกปามาเย่ียมทักทาย 
              นําคณะชอปปง ณ ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแก ของเมืองซัปโปโร 
              ต้ังอยูทางดานใตของเมือง โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวม
              รานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหาร
              มากมาย ท้ังยังเปน ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตา
              มากมาย นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีการตกแตง บนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ อีกท้ังยังมีศาล
              เจาทานุกิอันเกาแกท่ี สรางข้ึนต้ังแตป 1973 อีกดวย
18.30 น.   นําคณะรับประทานอาหารค่ํา ณ Kirin Beer Garden Sapporo
              All-you-can- eat Genghis Khan and grilled seafood
              per person <100 minutes> 4,840 yen (tax included) All-you-can-eat 
              Genghis Khan (Lamb Genghis Khan or Genghis Khan with sauce + eat
              grilled seafood (scallops, shrimp, squid, salmon) + sausage Grilled +
              vegetables *Same as a group *Same number of people
              นําคณะเขาสูท่ีพัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO 
              หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก
             นําคณะเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ นําคณะเช็คอินรับบัตรโดยสาร พรอมโหลด
             สัมภาระส่ิงของ
10.00 น  นําคณะออกเดินทางจากทาอากาศยานซิโตเสะ โดยเคร่ืองบินของสายการบินไทย 
             เท่ียวบินท่ี TG 671
15.50 น  นําคณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท�าอากาศยานชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิDAY 6



อัตราค่าทัวร์ ผูใ้หญ่  เดก็ตํ�ากวา่
  12 ป�

พกัหอ้ง
เดี�ยว ไมใ่ชตั้�วเครื�องบนิ

21-26  ม.ค. 2566 
  (ตรษุจนี)

88,800.- 66,600.- 9,500.- 32,000/24,000

03 –08 กมุภาพนัธ ์2566
  เทศกาลนํ�าแขง็)  

89,900.- 67,500.-  11,500.-  32,000/24,000

คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565
คารถโคชมาตรฐานของญ่ีปุน ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ
คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin /
Double
คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละเมือง
คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัย
อายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ
1,500,000 บาท รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ท้ังน้ี
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรค หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครอง ในกรณีสัมภาระใน
การเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากราย
ละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร แนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทาน
เองไมเกิน 7 กิโลกรัม

อัตราคาทัวร

คาทัวรรวม 

คาทัวรไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพักคา
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม



การยกเลิกการจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 

การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวง
หนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิฯในการเปล่ียนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังน้ี การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 
ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 
ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั
**คืนเงินมดัจาํทั�งหมด**

คืนมดัจาํ 20,000 บาท 
(หกัค่ามดัจาํตั�ว 10,000 บาท)

 

หกั 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงิน**

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับบริษัท Worldwide Vacationกรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทาน
รูจักและเช่ือถือได ซ่ึงจะดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดัง
กลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วัน กอนการเดินทาง หากทานไม
ชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ (เง่ือนไขใหมคอนขางซับซอน กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ือ
ความชัดเจน) และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดในกรณียกเลิกการเดินทาง การ รีฟนด ตางๆเปนไปตามเง่ือนไขของสายการบินเทาน้ัน กฎเกณฑใหม
ของสายการบินเปนการจองและชําระเงินแบบเหมาขาด ไมสามารถรีฟนดไดในทุกกรณี

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน
(INSURANCE AND FUL SURCHARGE / TAX YQ)
คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวร
สวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว

รายช่ือวัคซีนอยางเปนทางการท่ีสามารถเขาญ่ีปุนได ไมตองกักตัว *กรณีฉีดครบ 3 เข็ม*
(อัปเดตวันท่ี 6 ตุลาคม 2565) PFIZER / BIONTECH / MODERNA / ASTRAZENECA/  

JANSSEN (2 เข็มได�) / SINOPHARM / SINOVAC

ใบรับรองการฉีดวัคซีนตองออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันทางการแพทยตองฉีดครบ 3 เข็มข้ึนไป ยกเวนย่ีหอ JANSSEN (2 เข็มก็ได) ในใบรับรองตองระบุ
ขอมูลตอไปน้ีน้ีเปนภาษาญ่ีปุนหรือภาษาอังกฤษก็ได ช่ือ และ วันเดือนปเกิด ของผู ท่ีได รับวัคซีน, ช่ือวัคซีน / ผูผลิต

วันท่ีฉีดวัคซีน จํานวนคร้ังของการฉีด


