
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 10034 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
 
 

 
 

 
 

 
 

** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน า้แขง็เมืองโซอนุเคยีว 
** เดินชิวยามเยน็สัมผสัความโรแมนติค คลองโอตารุ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี ลานหิมะ อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายท่ี ย่านทานูกโิคจ ิและ ย่านซูซูกโินะ  
** เขา้ชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น // พเิศษเมนู ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

พเิศษทุกคณะ!! รับส่วนลดท่านละ 1,000.- (*10ท่านแรก) 
ก าหนดการเดนิทาง  

15-19 / 16-20(วนัมาฆบูชา) กุมภาพนัธ์ 2562  (เทศกาลแสงเทียนโอตารุ) 
6-10 / 8-12 / 15-19 มนีาคม 2562 



(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

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

วนัทีส่อง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกดุานิ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ  
02.20 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ620 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ด่ืมบนเคร่ือง ม้ือเช้า ส าหรับทุกท่าน ] 

10.50 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้
เห็นบ่อน ้าร้อนท่ีมีควนัพวยพุ่งออกมาจากพื้นหินพร้อมกบักล่ินก ามะถนั ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ัว่กลัป์  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของ
เมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไก
มาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้มล้ิม
ลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงร้านท่ีอาหารซีฟู๊ดสดๆ น าท่านสู่ “คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทยีนหิมะ” (OTARU YUKI AKARI NO 

http://bit.ly/2NMk5YE


MACHI หรือ OTARU SNOW LIGHT PATH) ซ่ึงจดัข้ึนท่ี คลองโอตารุ ท่ีประดบัดว้ยแสงเทียนสีส้มสะทอ้น 
เรียบทางเดินท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุม ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร อีกทั้งคลองน้ียงัเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงในปีน้ีจะจดัใหช้ม
ระหวา่งวนัท่ีวนัท่ี 8-17 กุมภาพนัธ์ 2562 (ส าหรับกรุ๊ปเดินทางวนัท่ี 15-19 / 16-20 กุมภาพันธ์ 2562) 
**ในส่วนของคณะท่ีเดินทางในวนัท่ี 6-10 / 8-12 / 15-19 มนีาคม 2562 ท่านกย็งัคงได้สัมผสับรรยากาศความโร
แมนติกของคลองโอตารุท่ามกลางทางเดินท่ีเตม็ไปด้วยหิมะสีขาว ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 
จนถึงเวลาอันสมควรน าทุกท่านเข้าโรงแรมท่ีพัก 

   
 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัที ่APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม ท าเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจิ+ย่านซูซูกโินะ -  
อิม่ไม่อั้นขาปูยกัษ์ - พพิธิภัณฑ์สาเก - เทศกาลน า้แขง็โซอนุเคยีว - ออนเซ็น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั 
โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 
ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนท่ีจะยา้ยไป ท่ีท  าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี    
น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะ
พาร์ค” ท่ีถือเป็นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไก
โด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจ าลอง
ของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความ
เป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 

 น าท่านสู่ยา่น “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป 
ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ และ“ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซ่ึง
เป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร



มากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงท่ีขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ 
ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร จากนั้นน าท่านสู่ “พพิธิภัณฑ์
สาเก โอโตโกยาม่า (Sake Museum)” ถือวา่เป็นสาเกท่ีมีช่ือเสียง ในระดบัหวัแถวของญ่ีปุ่น ภายในพิพิธภณัฑย์งั
มีการจดัแสดงหอ้งส าหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมยัเอโดะ กล่าวถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของการ
บ่มสาเก เราจะไดช้มความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกท่ีข้ึนช่ือของเมืองอาซาฮิคาวา่แห่งน้ี น าท่านร่วม “งาน
เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว” ท่ีใชพ้ื้นท่ีกวา่ 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น ้าอิชิคาริ เพื่อจดัแสดง
ประติมากรรมน ้าแขง็และหิมะรูปทรงต่างๆ น ้าแขง็ อุโมงคน์ ้าแขง็ โดมน ้าแขง็ แบบบา้นอิกลูของชาวเอสกิโม 
รวมถึงถ ้าท่ีมีทางเดินรายลอ้มดว้ยน ้าแขง็ทรงหินงอกหินยอ้ย พร้อมตกแต่งแสงไฟอยา่งสวยงามตระการตาใน
ยามค ่าคืน 

   
 พกัที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การ
อาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

วนัทีส่ี่ น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - สนุกสนานกบักจิกรรมลาน
หิมะ - มติซุย เอ้าท์เลต็ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมความงามของ “น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของ
น ้าตกกท่ีจดัไดว้า่เป็นวิววธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขต
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผสัความแรงของสายน ้าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้าอิชิคาริได ้
จากนั้นเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”  สวนสัตวแ์ห่งน้ีเปิดเม่ือปี 1967 เป็นสวนสัตวย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง 
และยงัอยูเ่หนือสุดของ เกาะญ่ีปุ่น ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ และสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซน
ขั้วโลก ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตวแ์ห่ง
น้ีถือวา่เป็นตน้แบบของสวนสัตวท์ั้งหมดในญ่ีปุ่น ทั้งการออกแบบให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
เน้ือท่ีอนักวา้งใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาติจริงๆ สัมผสัความน่ารักของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวมากมายอยา่งใกลชิ้ด 
อาทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวนิ, นกกะเรียน, แมวน ้า, ลิงอุรังอุตงั, กวางเรนเดียร์, เสือดาว
หิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ้าตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย  



น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ท่ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้าน ท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมนของ
ตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ  หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
น าท่านเดินทาง “สนุกสนานกบัลานหิมะ” ท ากิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่กบั 
“หิมะ” อนัขาวโพลนใหท้่านไดส้นุกสนานลานหิมะ หรือท่านใดตอ้งการทดลองความสนุกกิจกรรมของลาน
หิมะ อิสระตามอธัยาศยั ไม่วา่จะเป็น SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW BANANA BOAT และกิจ
กรรณเล่นหิมะอ่ืนๆ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ) จากนั้นเดินทางสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI 
OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อม
ดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ี
ภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า  สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

12.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ621 
18.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  

 [บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ด่ืมบนเคร่ือง ม้ือกลางวนั ส าหรับทุกท่าน] 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 



เดนิทาง 15-19 / 16-20 กุมภาพนัธ์ 2562 (วนัมาฆบูชา) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 38,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  38,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

เดนิทาง 6-10 / 8-12 / 15-19 มนีาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 37,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 

 
@ทีน่ั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลกูค้ามคีวามต้องการซ้ือระบหุมายเลขท่ีนั่งล่วงหน้า มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมต้น 400 บาท/ท่าน/เท่ียว 



 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 21/12/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
       หรือ ซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิ่มล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เท่ียว/ท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หัก ณ ทีจ่่าย 3%  



 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
o กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 



o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


