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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง 

ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

จอย
แลนด ์

พกัเดีย่ว 

วนัที ่1 - 6 พ.ย. 60 32,999 32,999 32,999 17,999 10,900  

วนัที ่8 - 13 พ.ย. 60 32,999 32,999 32,999 17,999 10,900  

วนัที ่15 - 20 พ.ย. 60 32,999 32,999 32,999 17,999 10,900  

วนัที ่22 - 27 พ.ย. 60 32,999 32,999 32,999 17,999 10,900  

วนัที ่29 พ.ย.-4 ธ.ค. 60 32,999 32,999 32,999 17,999 10,900  

วนัที ่6 - 11 ธ.ค. 60 39,999 39,999 39,999 24,999 12,900  

วนัที ่13 - 18 ธ.ค. 60 36,999 36,999 36,999 24,999 12,900  

วนัที ่20 - 25 ธ.ค. 60 45,999 45,999 45,999 25,999 12,900  

วนัที ่27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61 49,999 49,999 49,999 29,999 15,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                     (-- / -- / --) 

19.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ S สายการบนิ ASIA ATLANTIC 
AIRLINES (HB) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอนรับ 

22.40 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่
HB7904 (บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงฟรุาโนะ – ชมสนุขัลากเลือ่น – เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 
- สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - ออิอน ทาวน ์– ออนเซ็นธรรมชาต ิ                                       (-- / L / อสิระ) 

07.55 น.       เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลา
ทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศญีปุ่่ นแลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโนะ (FURANO) 
เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ 
จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่
ในชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา ชมความ
น่ารักของ สนุขัลากเลือ่น ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูป
กับสนัุขลากเลือ่น ฟรี!!! จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืง
ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่า
หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มี
รสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่
ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมา
ขอหมูบ่า้นแหง่นี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) เมนู ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความที่
กนิงา่ยและมรีสชาตทิ ีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 

บา่ย น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ี่
มชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่
ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลาย
มมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้
ผ่านสระว่ายน ้าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลาง
ของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวน
สัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดใหน้กเพนกวินออกเดิน
ในชว่งฤดูหนาว จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาว่า 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบน
โตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 

ทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้เลือดลมเดนิดีเสรมิสุขภาพใหก้ระปรี่กระเปร่าผวิพรรณสดใสมีน ้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
รา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่าม เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้ - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- คโิรโระ 
สโนวเ์วลิด ์ -JTC DUTY FREEE – บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์                                                        (B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่ส าคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าด  

ต า่ของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง ชม 
คลองโอตาร ุหรอื “โอตารอุุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอื
เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการ
ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศ
สดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 
เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่
ภายหลังได เ้ลิกใช แ้ละมีการถมคลอง 
ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอื

อกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็น
หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แก่
สวยงาม และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้
โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้น าทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีง
ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่
ใหเ้รือ แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่
โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 
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1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลูก
บอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่3) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW 

WORLD) รีสอร์ท คอมเพล็กซ ์และลานสกขีนาดใหญ่ที่มี
ชือ่เสยีงระดับโลก อสิระใหท้่านเล่นสกแีละกจิกรรมต่างๆ บน
ลานสกี ตามอัธยาศัย (ค่าบรกิารโดยประมาณ 1. เช่า
อุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์
บอรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบดว้ยเสือ้ 
กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) สมควรแกเ่วลา น าทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

เย็น     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาต ิเสริฟ์พรอ้มขาปยูกัษ ์ 

ทีพ่กั  KIRORO SKI RESORT 5 ดาว 
  (กรุป๊ 20 - 25 ธ.ค. และ 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. พกั APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่) 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลานโิจ - ท ีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาโบราณ 
                       (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ชมศาลเจา้ฮอกไกโด (HOKKAIDO SHRINE) สมเด็จพระจักรพรรดเิมจทิรงมพีระบรมราชโองการ  

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง “ศาลเทพเจา้แหง่การบกุเบกิ 3 องค”์ เพือ่เป็นทีพ่ ึง่
ทางจิตใจของคณะผูบุ้กเบิกใหม้ีก าลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความ
ยากล าบากในการบกุเบกิป่าบรสิทุธิ ์ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยใน
สมัยนัน้ชมิาโยชทิาเกะ ทูตบุกเบกิผูเ้ป็นคนด าเนินการออกแบบวางผัง
เมอืงซปัโปโร เป็นผูต้กลงใจทีจ่ะสรา้งศาลเจา้ขึน้ ณ พืน้ทีข่องมารุยามะ
ทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขาทัง้สามดา้นและอกีดา้นแผ่ขยายออกสูทุ่ง่ราบ ใน
ปัจจุบันจงึมกีารสักการะเทพสีอ่งค ์และยังคงมคีวามเกีย่วขอ้งผูกพันกับ
วถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอย่างลกึซึง้ เริม่ตัง้แต่การมาสักการะในวันปี
ใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสบึนุ พธิีสมรสและอืน่ๆ เป็นตน้ ในเขต

ศาลเจา้ทีม่ธีรรมชาตอิดุม จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ (NIJO MARKET) เป็นตลาดเกา่แกต่ัง้แตปี่ 1903 
ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร ครอบคลมุพืน้ทีเ่มอืง 1 บล็อค เป็นทีน่ยิมส าหรับชาวบา้นและนักทอ่งเทีย่ว ซึง่จะแวะ
เวยีนไปทีต่ลาดเพือ่จับจา่ยผลผลติในทอ้งถิน่ และอาหารทะเลสดๆ เชน่ ป ูไขป่ลาแซลมอน หอยเมน่ทะเล และ
ปลาทะเลสดๆ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย น าชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื “อะคะเร็งงะ” ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ี

โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน
มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 
ทีเ่ป็นหมูบ่า้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจุบันอยา่ง
งดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลังจาก
ถูกไฟไหม เ้มื่ อ ปี  พ .ศ .2454  ด ว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กีแ่ห่ง อาคาร
หลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคัญ
ของชาตเิมือ่ปี พ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่า
เยอืนอยู ่ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาล
สหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากที่มีการสรา้งเมืองซับโปโร ท าใหจั้ดเป็นอาคารที่เก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองตัว
นาฬกิาถกูตดิตัง้ในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston  

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้  สวน TAKINO  - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร – ถนนทานกุโิคจ ิ      (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าทา่นเดนิทางสูส่วน TAKINO โดดเดน่ดว้ยปฏมิากรรมกองหนิจ าลอง STONEHENGE จากหมูเ่กาอสีเตอร ์ชม
หนิแกะสลักรูปโมอายทีเ่รียงรายรอคอยตอ้นรับผูม้าเยอืนอยูทุ่กๆฤดูกาล นอกเหนือจากนี้ภายในสวนยังมรีูปปั้น
ทองสมัฤทธิพ์ระพทุธรปูองคใ์หญไ่ดบทุซ ึซึง่มกีารออกแบบดว้ยพทุธลักษณะของนกิายชนิโต พรอ้มบรรยากาศ
สดุสงบของทวิเขาทีร่ายรอบและสวนสวย  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซัปโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย 

ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากท่ัวฮอกไกโด น าทา่นเดนิทางสูซ่ปั
โปโร ระหว่างทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิ ิ(ชมด้านนอก) เป็น
โรงงานผลติช็อคโกแลตยีห่อ้ "ชโิร่ย โคยบโิตะ" (Shiroi Koibito) ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุใน
เกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไมใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเบยีรซ์ปั
โปโร ฮอกไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซปัโปโรจงึเป็นแหลง่

ผลติทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นยีห่อ้ทีน่ยิมทีส่ดุในประเทศ ซึง่มกีารกล่ันเบยีรตั์ง้แต ่ปี 
1877 มาจนถงึปัจจุบัน และยังสง่ออกไปท่ัวโลกอกีดว้ย พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ัปโปโร
(Sapporo Beer Museum) เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจเิคยเป็นโรงกลั่น ภายใน
พพิธิภัณฑจ์ะแนะน าประวัตขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์
(แตไ่มค่อ่ยมขีอ้มลูภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์ร ี ถัดจาก
พพิธิภัณฑเ์ป็นทีตั่ง้ของสวนเบยีรซ์ัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ย
รา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆ
กับการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนื้อแกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีน่ยิม เดนิ

เล่นช็อปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่องดนตรี วดิีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยังมี
รา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้น
ดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็น 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                       (B / -- / --) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
16.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 23 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 23 กก. / ขากลับ 23 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่บั

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ี

ระบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


