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** สัมผสัแหล่งน ้ำแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่น ณ “สวนน ำ้แร่ฟุกุดำชิ” 
** ชอ้ปป้ิงสินคำ้หลำกหลำยท่ี ย่ำนทำนูกโิคจ ิและ ย่ำนซูซูกโินะ 
** ชม โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝำกทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกำะฮอกไกโด 
** ชมเทศกำลยอดนิยม เทศกำลน ำ้แขง็เมืองโซอนุเคยีว 
** เขำ้ชม “สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ” ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเกำะฮอกไกโด  
** ใหท่้ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น ำ้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ 3 ชนิด” ไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน ำ้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่ำนละ 1ขวด/วนั 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 30 มกรำคม - 3 กุมภำพนัธ์ 2562 
 6-10 / 13-17 มนีำคม 2562  

 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ- สนำมบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D 



โดย สำยกำรบินไทย  เจำ้หนำ้ท่ี คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกดุำนิ - ภูเขำโชวะชินซัง - ทะเลสำบโทยะ - สวนน ำ้แร่ฟุกดิำชิ - เมืองโอตำรุ 
- ถนนซำไกมำจ ิ- คลองโอตำรุ - ย่ำนซูซูกโินะ 

08.20 น.  เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจำกผำ่นขั้นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขำนรก จิโกกุดำนิ” ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นบ่อน ้ำร้อนท่ีมีควนัพวยพุง่
ออกมำจำกพื้นหินพร้อมกบักล่ินก ำมะถนั ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมอนัเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ี
ยงัคงอยูช่ัว่กลัป์ จำกนั้นน ำท่ำนชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขำโชวะชินซัง” ภูเขำไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจำกกำร
สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็นภูเขำโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู ่
ปัจจุบนัภูเขำโชวะ อยูใ่นกำรดูแลของรัฐบำลญ่ีปุ่น ในฐำนะเป็นอนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ ใหท้่ำนเลือก
ซ้ือ ขนม ของฝำกทอ้งถ่ิน ณ จุดบริกำรแห่งน้ีตำมอธัยำศยั 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนผำ่นชม “ทะเลสำบโทยะ” เป็นทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยำวถึง 43 
กิโลเมตร เป็นทะเลสำบท่ีมีควำมงดงำมเป็นอยำ่งมำก จำกนั้นน ำท่ำนชม “สวนน ำ้แร่ฟุกุดำชิ” เป็นหน่ึงใน
บรรดำแหล่งน ้ำแร่ผดุ ท่ีผดุออกมำจำกภูเขำไฟโยเตอิ ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 น ้ำแร่ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศญ่ีปุ่น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโอตำรุ” ชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีควำมยำว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่ำว
โอตำรุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมำณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใช้
เป็นเส้นทำงในกำรขนส่งสินคำ้ จำกคลงัสินคำ้ในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรือบริเวณปำกอ่ำว ใหท้่ำนเดิน
เล่น พร้อมถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั กบัอำคำร โกดงัเก่ำแก่ริมคลองสุด คลำสสิก และววิทิวทศัน์ท่ีสวยงำม จำกนั้นน ำ
ท่ำนสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ยำ่นชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจำกคลองโคตำรุ ซ่ึงเป็น

http://bit.ly/2NMk5YE


ท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” อีกทั้งตลอดสองขำ้งทำงของ
ถนนซำไกมำจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ขำยขนมแสนอร่อยนำนำชนิดโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ร้ำนช่ือดงั Le TAO มีให้
ท่ำนไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมำกมำยหลำยร้ำน อีกทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ใหท้่ำน
เดินชมไดต้ำมอธัยำศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสำยสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรำยดว้ยร้ำน ซูชิ ซำชิมิ 
รำมเมง รวมถึงร้ำนท่ีอำหำรซีฟู๊ดสดๆ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ย่ำนซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิง
สินคำ้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผำ้ รองเทำ้แฟชัน่มำกมำย และยงัเป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยนบัพนัเตม็
ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้ำนรวงท่ีขำยรำเมง็มำกมำยจนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ ตรอกรำเมง หรือ 
“รำเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ำนรำเมง็ใจกลำงเมืองซปัโปโร 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 

  พกัที ่HOTEL MYSTAY SAPPORO STATION หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

   
 

วนัทีส่ำม โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ - ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ - บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์ 3ชนิด - ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกโิคจิ - 
พพิธิภัณฑ์สำเก - เทศกำลน ำ้แขง็โซอนุเคยีว - ออนเซ็น 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะ
พำร์ค” ท่ีถือเป็นของฝำกทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกำะฮอกไก
โด ท่ำนสำมำรถเดินชมอุปกรณ์กำรผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจ ำลอง
ของโรงงำน และกระบวนกำรผลิต รวมทั้งศึกษำประวติัควำม
เป็นมำของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่ำงๆ ไดต้ำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม “ท ำเนียบ
รัฐบำลเก่ำ” เป็นอำคำรสไตล์นีโอบำร๊อคอเมริกำท่ีสร้ำงดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบ
รัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใชอิ้ฐไปจ ำนวนมำกกวำ่ 2.5 ลำ้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท ำ
กำรรัฐบำลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยำวมำนำนถึง 80 ปี ก่อนท่ีจะยำ้ยไป ท่ีท ำกำรหลงัใหม่
เป็นอำคำรทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่ำ้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี  
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
บริกำรดว้ยอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ สุดยอดอำหำรทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่ำง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทำรำบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่ำนไดล้ิ้มลองรสชำติสด
ใหม่จำกทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริกำรแบบอ่ิมไม่อั้น 

 น ำท่ำนสู่ยำ่น “ทำนูกิโคจิ” ท่ำนจะไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส์ กลอ้งถ่ำยรูป 
ของฝำกของท่ีระลึก เส้ือผำ้ สินคำ้แบรนดเ์นม เคร่ืองส ำอำงค ์เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “พพิธิภัณฑ์สำเก โอโตโก



ยำม่ำ (Sake Museum)” ถือวำ่เป็นสำเกท่ีมีช่ือเสียง ในระดบัหวัแถวของญ่ีปุ่น ภำยในพิพิธภณัฑย์งัมีกำรจดั
แสดงหอ้งส ำหรับอุปกรณ์ผลิตสำเกโบรำณสมยัเอโดะ กล่ำวถึงประวติัศำสตร์และวฒันธรรมของกำรบ่มสำเก 
เรำจะไดช้มควำมพิถีพิถนั ในกำรผลิตสำเกท่ีข้ึนช่ือของเมืองอำซำฮิคำวำ่แห่งน้ี น ำท่ำนร่วม “งำนเทศกำลน ำ้แข็ง
โซอุนเคียว” ท่ีใชพ้ื้นท่ีกวำ่ 10,000 ตำรำงเมตรตลอดแนวแม่น ้ำอิชิคำริ เพื่อจดัแสดงประติมำกรรมน ้ำแขง็และ
หิมะรูปทรงต่ำงๆ น ้ำแขง็ อุโมงคน์ ้ำแขง็ โดมน ้ำแขง็ แบบบำ้นอิกลูของชำวเอสกิโม รวมถึงถ ้ำท่ีมีทำงเดินรำย
ลอ้มดว้ยน ้ำแขง็ทรงหินงอกหินยอ้ย พร้อมตกแต่งแสงไฟอยำ่งสวยงำมตระกำรตำในยำมค ่ำคืน 

   
 พกัที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้ัมผสักบักำรอำบน ้ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กำร
อำบน ้ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำ
ผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 
 

วนัทีส่ี่ น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกริวเซ - สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ - หมู่บ้ำนรำเมน - สนุกสนำนกบักจิกรรมลำน
หิมะ - มติซุย เอ้ำท์เลต็ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนชมควำมงำมของ “น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกบัควำมสวยงำมของธรรมชำติของ
น ้ำตกกท่ีจดัไดว้ำ่เป็นวิววธรรมชำติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ำตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ำอยูใ่นเขต
ภูเขำโซอุนเคียว สำมำรถสัมผสัควำมแรงของสำยน ้ำท่ีไหลรวมกนักลำยมำเป็นแม่น ้ำอิชิคำริได ้
จำกนั้นเดินทำงสู่ “สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ”  สวนสัตวแ์ห่งน้ีเปิดเม่ือปี 1967 เป็นสวนสัตวย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง 
และยงัอยูเ่หนือสุดของ เกำะญ่ีปุ่น ท่ำนจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลำกหลำยสำยพนัธ์ุ และสัตวท่ี์อำศยัอยูใ่นโซน
ขั้วโลก ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่ำอนัเป็นธรรมชำติของเหล่ำสัตวเ์มืองหนำวหำยำกมำกมำย สวนสัตวแ์ห่ง
น้ีถือวำ่เป็นตน้แบบของสวนสัตวท์ั้งหมดในญ่ีปุ่น ทั้งกำรออกแบบให้เขำ้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยำ่งกลมกลืนและ
เน้ือท่ีอนักวำ้งใหญ่รำวกบัอยูใ่นธรรมชำติจริงๆ สัมผสัควำมน่ำรักของเหล่ำสัตวเ์มืองหนำวมำกมำยอยำ่งใกลชิ้ด 
อำทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวนิ, นกกะเรียน, แมวน ้ำ, ลิงอุรังอุตงั, กวำงเรนเดียร์, เสือดำว
หิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ้ำตำล, สวนนกนำนำชนิดและอีกมำกมำย  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนรำเมน” ท่ีประกอบดว้ยร้ำนรำเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้ำน ท่ีต่ำงแข่งขนักนัท ำรำเมนของ
ตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทำงปัญญำท่ีถ่ำยทอดกนัมำและยกระดบัคุณภำพและมำตรฐำนของรำ
เมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  หมู่บ้ำนรำเมน (มอบค่ำอำหำรท่ำนละ 1,000 เยน) 



น ำท่ำนเดินทำง “สนุกสนำนกบัลำนหิมะ” ท ำกิจกรรมกลำงแจง้ต่ำงๆ ท่ำนจะไดส้ัมผสัประสบกำรณ์ใหม่กบั 
“หิมะ” อนัขำวโพลนใหท้่ำนไดส้นุกสนำนลำนหิมะ หรือท่ำนใดตอ้งกำรทดลองควำมสนุกกิจกรรมของลำน
หิมะ อิสระตำมอธัยำศยั ไม่วำ่จะเป็น SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW BANANA BOAT และกิจ
กรรณเล่นหิมะอ่ืนๆ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ) จำกนั้นเดินทำงสู่ “ห้ำงมิตซุย เอ้ำท์เลต็ (MITSUI 
OUTLET)” ศูนยร์วมสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัจำกทัว่โลก อำทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อม
ดว้ยสินคำ้ส ำหรับทุกคนตั้งแต่สินคำ้แฟชัน่หญิงชำยและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬำและสินคำ้ทัว่ไป นอกจำกน้ี
ภำยในหำ้งยงัมีศูนยอ์ำหำรขนำดใหญ่ภำยในหำ้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตำมอธัยำศยั 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัที ่AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

    
 

วนัทีห้่ำ  สนำมบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 

10.00 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.50 น. เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆท่ีระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนท่ีตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหวำ่งกำรน ำเท่ียวเป็นส ำคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดนิทำง  30 มกรำคม - 3 กุมภำพนัธ์ / 6-10 / 13-17 มนีำคม 2562 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 46,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  44,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 42,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บำท 

 เดก็ทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ (ค ำนวณ ณ วนัท่ี 21/12/2561) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมท่ีพกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหวำ่งเดินทำง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ำด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
 



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสั่งมำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% + หัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท 
o ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 31-45 วนัก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 21-30 วนัก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 11-20 วนัก่อนเดินทำง ยดึเงิน 50% ของรำคำทวัร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 10 วนัก่อนเดินทำง ยดึเงิน 100% ของรำคำทวัร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้, ทีน่ั่งทีต้่องกำร, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่ำงช้ำ) 



 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัท่ีส ำรองท่ีนัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวำ่งกำรท่องเท่ียวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรท่ีท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดท่ีท ำให้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตำมรำยกำรท่ีระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรพ ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมท่ีวำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ี
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดกำรสูญหำยของ 
สัมภำระระหวำ่งกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 
 


