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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขบัท่านละ 3,000 เยน /ทริป* 
( เกบ็ทปิก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

 
 

ไฮไลท์..... ทัวร์  日本 - 北海道    Japan - Hokkaido 

อาซาฮีคาว่า     หนาวเหน็บ เย็นสุดขั้วกับ KAMIKAWA ICE PAVILLION  สัมผัสกับอุณหภมูทิี ่
ติดลบ แบบใกลช้ดิ 

โอตารุ เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว  กับ “คลองโอตารุ” , เลอืกซ้ือกล่องดนตรีทีม่ี

เสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่“พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี” หรือจะเลอืกเครื่องแกว้สี

สวยจากช่างฝีมอืที ่“พพิธิภณัฑเ์ครื่องแกว้คิไทจ”ิ , เก็บความมุง้มิ้ ง น่ารักๆ ใส่

กระเป๋ากลบับา้นกับ “รา้นฮัลโหล คติตี้  คาเฟ่”  
ซัปโปโร ชอ้ปป้ิง มติซุย เอาทเ์ล็ท  &  ดิวตี้  ฟรี  ใหเ้ลอืกซ้ือเลอืกหาของทีฝ่ากซ้ือ  

และ อิสระฟรีเดย ์1 วนัเต็ม ในเมอืงซัปโปโร !! 

 

ก าหนดการเดนิทาง :   เดือน ตุลาคม 2560 
ตุลาคม 3-7 , 4-8 , 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย.            ราคา  35,991.- บาท  
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) X X ✈  

2 สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – ฟูราโน่ – อาซาฮีคาวะ – 
พิพิธภณัฑหิ์มะไอซ์ พาวลิเลียน – อิออน – โรงแรม 

✈ O X 
ASAHIKAWA WASHINGTON 
HOTEL  หรือเทียบเท่า 

3 

อาซาฮีคาวะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้คิไทจิ –  
ฮลัโหล คิตต้ี คาเฟ่ – ซปัโปโร – ดิวต้ี ฟรี – มิตซุย เอาทเ์ล็ท –  
โรงแรม  

O X X TMARK CITY HOTEL   

หรือเทยีบเท่า 

4 ซปัโปโร – ฟรี เดย ์  อิสระตามอธัยาศยั – โรงแรม  O X X 
TMARK CITY HOTEL   

หรือเทยีบเท่า 

5 สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ✈ X X  

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)   

20.30 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ,  อาคารผู้โดยสารขาออก   ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์  C 

  สายการบินไทย ( Thai Airway ) ...  โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเท่ียวบินท่ี  TG 670 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เวย ์ เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัท่ีนัง่วา่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคา้   
**  [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ] ** 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ – ฟูราโน่ -  เมืองอาซาฮีคาว่า – พิพิธภัณฑ์หิมะ ไอซ์ พาวิลเลียน – 
ออิอน มอลล์ – โรงแรม 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ  เมืองซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด  ... 
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ...  

09.30 น. ไกดจ์ะน าท่านไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้.. และเขา้สู่โปรแกรมท่องเท่ียว 
เร่ิมจากเดินทางไปยงั เมืองฟูราโน่  (Furano) ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทท่ี
งดงาม โดยช่วงหนา้ร้อน (ก.ค.-ก.ย.) จะเป็นช่วงดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ บานสะพร่ัง และ ช่วงหนา้หนาว 
(ธ.ค.-มี.ค.) ก็เป็นช่วงท่ีคนญ่ีปุ่นมาหาท่ีเล่นสกี กนัทุกปี ... 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากนั้นไปยงั  เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)  ท่ีตั้งอยูก่ลางเกาะฮ
อกไกโด .. เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซัปโปโร .. ไป
เข้าชม  พิพิ ธภัณ ฑ์ หิมะ  ไอซ์พ าวิล เลียน  ( KAMIKAWA  ICE 
PAVILLION )   ให้ท่านไดส้ัมผสัความสวยงาม วิจิตรตระการตา ของ
น ้ าแข็งแกะสลกั และหินงอก หินยอ้ยท่ีเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงในตวัอาคารจะ
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รักษาอุณหภูมิเอาไวท่ี้ -20 องศา และมีการจดัแสดง หินงอก หินยอ้ย ซ่ึงเกิดจากน ้ าแข็ง และกว่าจะจบัตวั
เป็นหินยอ้ยดัง่ท่ีเห็นในภาพ ก็จะใชเ้วลากวา่ 10 ปี และจุดท่ีน่าชมท่ีจุดก็คือ มุมท่ีเราจะสามารถท่ีจะทดสอบ
ใชชี้วิตในห้อง -41 องศา และเป็นห้องท่ีหนาวท่ีสุดของสถานท่ีแห่งน้ีอีกดว้ย ...หลงัจากนั้น พาทุกท่านไป
ยงั อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า  ( AEON MALL ASAHIKAWA )  ห้างดงัท่ีมีสินคา้มากมายให้เลือกช้อป
ป้ิง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่  … 
**  อิสระ อาหารเยน็ตามอัธยาศัย  ภายใน อิออน มอลล์ ** 
 

 เขา้สู่ท่ีพกั   ... ASAHIKAWA  WASHINGTON HOTEL   หรือเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง อาซาฮีคาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี ้คาเฟ่ - ซัปโปโร – ดิวตี ้ฟรี –  
มิตซุย เอาท์เลท็ – โรงแรม    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง  

จากนั้น เดินทางไปยงั เมืองโอตารุ ( Otaru ) เมืองท่าท่ีอยูท่างตอนเหนือ ของซปัโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.15 
ชัว่โมง)  ..เมืองน้ี มีจุดเด่นในเร่ือง “คลอง” ท่ีสวยงาม และโกดงั 
สมยัก่อนท่ีเรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลงัไปตลอดเส้นทาง  .. ให้
ท่านไดถ่้ายรูปกบั คลองโอตารุ  ( Otaru Canal ) ท่ีมีความสวยงาม
อยา่งมากตลอดขา้งทาง และไปแวะท่ี พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี 
(music box museum)  ท่ีสร้างข้ึนในปี 1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชั้น
ท าดว้ยอิฐแดง โดยท่ีภายในมีกล่องดนตรีมากมายใหเ้ลือกซ้ือกลบั
เป็นของฝาก และยงัสามารถตกแต่งลวดลายเองไดด้ว้ย ... อีกทั้งดา้นหนา้อาคารแห่งน้ีก็มี นาฬิกาไอน า้ 
(steam clock) ซ่ึงเป็นของท่ีส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนในโลกเท่านั้น ...  และ
ทุกท่านจะไดอิ้สระเดินเล่นท่ี  ถนนซาไคมาจิ ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนคา้ขายท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์
ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหวา่งช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยคุ 
1800 ตน้ยคุ 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เตม็ไปดว้ยบริษทั 
Shipping  อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย  รวมไปถึงร้านชีสเคก้ อนัเล่ืองช่ือ Le Tao ก็
ตั้งอยูบ่นถนนเส้นน้ีดว้ยเช่นกนั   และหน่ึงในร้านท่ีน่าสนใจนัน่คือ  โรงงานเคร่ืองแก้วคิไทจิ  ( Kitaichi 
glass store house )  สร้างเม่ือปี 1891 โดยใชหิ้นเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกช่ือคือ Sangokan 
แปลวา่ บา้นหลงัท่ีสาม .. ภายในมีผลิตภณัฑต่์างๆท่ีเป็นเคร่ืองแกว้ ทั้งภาชนะเคร่ืองครัวต่างๆ และมีหอ้งน ้า
ชาท่ีประดบัโคมไฟถึง 167 ตวัเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีสุดแสนจะประทบัใจอีกดว้ย  ... และใหท้่านไดแ้วะ 
ร้านฮัลโหล คิตตี ้คาเฟ่   เป็นร้านคาเฟ่ท่ีมี คิตต้ี จงั แมวนอ้ยน่ารักเป็นตวัชูโรง   เลือกดูสินคา้ พร้อมกบั
ถ่ายรูปไปพร้อมกนัได ้
** อิสระ อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย บริเวรณถนนซาไคมาจิ  ** 
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หลงัจากนั้น ... เดินทางเขา้มายงั เมืองซัปโปโร  เมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของ
ประเทศญ่ีปุ่น  ... น าท่านไปชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE ....  
ต่อจากนั้น ไปชอ้ปป้ิงต่อท่ี  Sapporo Mitsui Outlet   เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่
ท่ีสุดในฮอกไกโด ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้ส้นทางท่ีไปยงั 
สนามบินชิโตเซ่ ...   เปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีร้านคา้แบรนด์ต่างๆกวา่ 128 ร้าน 
รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและสินคา้จาก
ฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge )   
** อิสระอาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
 

 เขา้สู่ท่ีพกั ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ซัปโปโร –  ฟรีเดย์  อสิระตามอธัยาศัย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
หลงัจากนั้น ... ใหอิ้สระทุกท่านตามอธัยาศยั   
** ไม่มี รถบัส บริการ  และ อิสระ อาหารกลางวัน  อาหารเยน็ ** 
โดยในเมืองซปัโปโรนั้น  มีสถานท่ีต่างๆ ใหท้่านไดไ้ปแวะชม มากมาย ... ซ่ึงขอค าแนะน าเส้นทางจากไกด์
มืออาชีพ ท่ีพร้อมจะคอยบอกเส้นทางไปยงัท่ีเหล่านั้นไดเ้ลย ค่ะ   ยกตวัอยา่งสถานท่ีดงัต่อไปน้ี .. 
 

 ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร  ( Sapporo Old Government Office )  .. ท่ีสร้างข้ึนในปี 1888   บางคร้ังก็ถูก
เรียกวา่ “ตึกแดง” ซ่ึงมาจากตวัอาคารก่อดว้ยอิฐแดงทั้งหลงั (Agarenga)  รูปแบบอาคารเป็นทรงแปดเหล่ียม
ท่ีเลียนแบบมาจากบา้นเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา .. ช่วงท่ีสร้างเสร็จใหม่ๆ จะถูกใชเ้ป็นสถานท่ีวา่
การของรัฐบาลเมยจิ์ซ่ึงก าลงัขยายการพฒันาประเทศมายงัเมืองซปัโปโร .. ในปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์
เก็บรวบรวมส่ิงของต่างๆ เม่ือคร้ังอดีต .. 
 

หอนาฬิกา” (clock tower)  ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัสัญลกัษณ์ของเมือง
ซปัโปโร ซ่ึงท่ีแห่งน้ีถูกสร้างในช่วงปี 1878  อนัเป็นช่วงท่ีก าลงับูรณะ
เมือง  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกา
ซ้ือมาจากกรุงบอสตนั   ปัจจุบนัน้ีหอนาฬิกาแห่งน้ี กลายเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของท่ีบริเวณน้ี ..และ

ใกล้ๆ กนั มี “สวนโอโดริ”  ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะของเมืองซปัโปโร ไวจ้ดังานเทศกาลหิมะ หรือ SNOW  
FESTIVAL  ทุกๆปี  
 

โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ  ( Ishiya Chocolate Park ) หรือ  Shiroi 
Koibito Chocolate Park   เป็น Theme park ท่ีสร้างโดยบริษทั อิชิยะ 
(Ishiya) ซ่ึงเป็นผูส้ร้างสรรขนมคุก๊ก้ีท่ีมีแผน่คุก๊ก้ีเนยบางๆ สองแผน่
ประกบเขา้กบัชั้นช๊อคโกแลตขาว จนไดช่ื้อวา่ Shiroi Koibito (แปลว่า 
คนรักสีขาว) และปัจจุบนัน้ีก็เป็นของฝากข้ึนช่ือท่ีสุดของเกาะฮอกไก
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โดเลยทีเดียว .. ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมของท่ีน่ีทั้งรูปแบบภายนอกอาคารท่ีตกแต่งอยา่งน่ารัก ส่วน
ภายในจะมีทั้งโซนขายของท่ีระลึก คาเฟ่ และ  ท่านสามารถจ่ายค่าเข้าชมโรงงานเพ่ิมเติมได้ กรณีต้องการชม
กระบวนการผลิตช๊อคโกแลตของท่ีนี่โดยผ่านกระจกใสขนาดใหญ่    
 

ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสร้างหลงัคา
คลุมยาวตามแนวถนน ซ่ึงมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 
บล็อก) จนถึงแม่น ้า Sosei  .. สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 200 
ร้าน ขายของท่ีระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองส าอาง ช็อคโกแลต เส้ือผา้ 
ร้านดองก้ีโฮเต และร้านอาหารใหเ้ลือกรับประทานมากมาย โดยยา่น

น้ีเป็นตลาดเก่าแก่มากกวา่ 100 ปี ตั้งแต่ 1873  ปัจจุบนัมีการจดัเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน
(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแต่งอยา่งสวยงาม 
 

 เขา้สู่ท่ีพกั ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.20 น. ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั  สนามบินชินชิโตเสะ 
08.20 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ  .. ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  30 กิโลกรัม ) 

10.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย   เท่ียวบินท่ี   TG 671 
15.30 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************************************** 
 

(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      
ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

日本 - 北海道 

Japan - Hokkaido 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย ( TG ) 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ตุลาคม  3-7 , 4-8 , 29 ต.ค.-2 พ.ย. ,  
30 ต.ค.-3 พ.ย.               

35,991.- 35,991.- 34,991.- 8,500.- 
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*** ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   25,991.-  บาท / ท่าน *** 

            *** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกิน 2 ขวบ]  10,500 บาท / ท่าน *** 
 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน  ***  (เกบ็ทปิก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 
** สายการบินไทยใชร้ะบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง ซ่ึงอาจจะท าใหค้รอบครัวท่ีมา
ดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั **  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ    15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
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เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  ** 
  

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 30  กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 3,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           *  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุ่่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ ถึง  20  ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


