
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
23.00น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4  ผูโ้ดยสารขาออกประตู   8 เคาเตอร์  R 

ของสายการบินอีว่า แอร์( Eva Air)เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สัมภาระ  

 
 
 
02.15น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถ้าหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี BR206 
06.55น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนัเพื่อรอต่อเคร่ือง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.คร่ึง) 
10.10น. ออกเดินทาง สู่ สนามบิน ชิโตะเสะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี BR116 
15.00น. เดินทางถึง สนามบินชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสวสัดิภาพ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu)      (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 45นาที)  
จากนั้น น าท่านเช็คอินเขา้สู่ โรงแรม NoboribetsuManseisaku  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร ใหท้่านไดแ้ช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพผวิท่ีดีใหท้่านพกัผอ่น คลายความเหน่ือยลา้จากการเดินทาง ตาม
อธัยาศยั 

(โรงแรมท่ีพกัทางบริษทัจะแจง้อีกคร้ังในใบนดัหมายทวัร์ก่อนเดินทาง 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง เมืองโนโบริเบะทสึ-จิโกกุดานิ-ดาเตะจไิดมุระ-เมืองซัปโปโร 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง ไต้หวนั-สนามบินเถ้าหยวน-ฮอกไกโด-สนามบินจิโตเสะ-เมืองโนโบริเบะทสึ 



 
  
 น าท่านเดินทาง สู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด  

น าชม บ่อนรกจิโกกุดานิ ซ่ึงมีความหมายวา่หุบผานรก หุบผานรกแห่งน้ีเกิด จากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบั จึงก่อใหเ้กิด
น ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ น ้าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนั อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส   

 จากนั้นพาท่าน เดินทาง สู่ หมู่บ้านนินจา เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั  
เทีย่ง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านยอ้นยคุไปกบั  หมู่บ้านนินจาหรือ “หมู่บ้านนินจาดาเตะ จิดะอ ิมูระ” ซ่ึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงยคุเอโดะ(ค.ศ. 1603-1867) ทุกท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัการแสดงของเหล่านกัรบซามูไร
ท่ีมีหนา้ท่ีปกป้องดูแลความสงบสุขของบา้นเมือง และใหทุ้กท่านไดช้มวถีิชีวติในแบบของนินจา อาคารบา้นเรือน
ท่ีจ าลองมาจากช่วงเวลาสมยัเอโดะ อิสระใหทุ้กท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั ท่ีน่ียงัเตม็ไป
ดว้ยกลไกซบัซอ้น โชวโ์ออิรันท่ีคุณสามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงได ้อยากจะแปลงร่างเป็นขนุนาง เจา้
หญิง เกอิชา หรือนินจานอ้ย ก็สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและใส่เดินในหมู่บา้นทั้งวนัในระหวา่งวนั สามารถแต่ง
กายถ่ายรูปยอ้นยคุ ไดเ้ก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกดว้ย ราคาส าหรับผูใ้หญ่คนละ 3,150 เยน เด็ก 1,050 เยน  

 (ราคานีร้วมค่าเข้าหมู่บ้านนินจาแต่ไม่รวมค่าแต่งกายและค่าท ากิจกรรมในหมู่บ้าน) 
 จากนั้น พาท่านเดินทาง สู่ เมืองซปัโปโร เพื่อรับประทานอาหารเยน็ สุดพิเศษ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
(บริการท่านด้วยเมนูขาปูยกัษ์ 3 ชนิดพร้อมน า้จิม้ซีฟู้ดรสเด็ด) 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Royal Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
 
 
  
 



 
 

   
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

น าท่านผ่านชมบริเวณ หอนาฬิกาประจ าเมืองซัปโปโร อาคารหลังน้ีมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในประวติัศาสตร์การก่อตั้งเมืองฮอกไกโด ปัจจุบนัภายใน
เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงต านานความเป็นมาของเมืองฮอกไกโดและยงัเป็น
สถานท่ีจดังานส าคญัต่างๆ ของเมืองฮอกไกโดอีกดว้ย ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัแห่งชาติ  
ผ่านชมด้านนอกของอาคารที่ท าการรัฐบาลเก่าของเมืองฮอกไกโดสร้างข้ึน
จากอิฐแดงเม่ือปี 1888 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการบุกเบิกเกาะ ฮอกไกโดโดย
ชาวตะวนัตก เป็นอาคารขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีแห่งของญ่ีปุ่นในสมยันั้น ภายใน
ตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้าอาคารประดบัด้วยสัญลกัษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉกและยงัมีสวนหย่อมท่ีร่มร่ืนเรียงรายไปด้วยต้นซากุระและต้น
แปะก๊วยท่ีกลายมาเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กส าคัญในการมาเท่ียวชมความ
สวยงามของดอกซากุระในช่วงใบไมผ้ลิและใบแปะก๊วยท่ีเปล่ียนเป็นสีเหลือง
งดงามในช่วงฤดูใบไมร่้วง  
น าท่านเยีย่มชม ศาลเจ้าฮอกไกโด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาว ฮอกไกโด ตั้งอยู่
ไม่ห่างจากสวนสาธารณะมารุยาม่า ศาลเจา้ในลทัธิชินโตแห่งน้ีมีอายุเก่าแก่
กวา่ 140 ปี เช่ือกนัวา่มีเทพผูพ้ิทกัษฮ์อกไกโดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิกดินแดนแห่ง
น้ีคอยปกปักษ์รักษาความสงบให้กบัผูค้น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัได้ช่ือว่าเป็นจุด
หน่ึงท่ีชาวฮอกไกโดนิยมมาชมความสวยงามของซากุระมากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเยีย่มชมโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ี สุดของเกาะฮอกไกโด สามารถเยี่ยมชมสายการผลิตสินค้า จ าลอง 
นิทรรศการแสดงอุปกรณ์การผลิต ต านานของช็อกโกแลตตั้งแต่เกิดข้ึนเป็นคร้ัง
แรกในโลกจนถึงปัจจุบัน เและยงัมีกิจกรรมแนว DIYให้ท่านได้ลองสัมผ ัส
ประสบการณ์ นอกจากน้ีภายในโรงงานยงัมีสวนดอกไมท่ี้ตกแต่งสไตล์ยุโรป และยงัมีร้านอาหาร และร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Century Royal Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
  
 

 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง หอนาฬิกา (ผ่านชมด้านนอก) –ทีท่ าการรัฐบาลเก่า (ผ่านชมด้านนอก) – ศาลเจ้า 
ฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลตอชิิ ยะ 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง อสิระชอปป้ิงในเมืองซัปโปโร 
 



เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 *เพ่ือไม่ให้ขัดจังหวะการช้อปป้ิง จึงไม่มีบริการรถบัสและอสิระอาหารม้ือกลางวันและมื้อค ่า* 

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระชอปป้ิงในเมืองซัปโปโรได้ตามอธัยาศยั ภายในเมืองซัปโปโรแห่งน้ีได้รับการ
ออกแบบให้ผงัเมืองมีลกัษณะเป็นบล็อกคลา้ยในอเมริกาและยุโรป ท าให้ถนนสายต่าง ๆ สามารถเดินเช่ือมถึงกนั
ไดง่้าย นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีแหล่งชอปป้ิงท่ีสามารถเพลิดเพลินไดต้ลอดทั้งวนัไดอ้ยา่งไม่น่าเบ่ือ ขอแนะน าแหล่ง 
ชอปป้ิงตามน้ี 

 บริเวณซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร
และยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร 
บริเวณน้ียงัเป็นแหล่งของอาคารส านกังานและ T38 ซ่ึงเป็นจุด
ชมวิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในเมืองซัปโปโรและ
สามารถมองเห็นได้ทั่ว 360 องศาอีกด้วย นอกจากน้ียงัมี
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่งเช่นไดมารู รวมไปถึงหา้ง Estaท่ีตั้งอยูไ่ม่ห่างกนัอีกดว้ย 
 บริเวณถนนทานุกโิคจิ เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร 
บริเวณน้ีถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก กินอาณาเขตยาวไปจนเกือบ
ถึงถนนซูซุกิโนะ นอกจากน้ีท่ี น่ีย ังเป็นถนนท่ีมุงหลังคา
ประดบัตกแต่งดว้ยตวัทานูกิขนาดใหญ่ ท าให้เดินชอปป้ิงได้
สะดวกในยามแดดร้อน ฝนตกและหิมะตก ภายในเต็มไปดว้ย
ร้านคา้มากมายกวา่ 100 ร้านคา้ บริเวณน้ียงัมีร้านยอดฮิตในหมู่คนไทยอยา่งเช่น ดองก้ื รวมถึงร้านขายของฝาก
ข้ึนช่ือไม่ว่าจะเป็นมนัฝร่ังทอดยอดฮิต Jaga Pokkuruหรือ Jagabee ท่ียงัมีรสชาติพิเศษจ าหน่ายเฉพาะในฮอก
ไกโดเท่านั้น  
 บริเวณถนนซูซุกิโนะ เดินพน้จากย่านทานุกิโคจิมาเล็กน้อยจะ
พบกบัส่ีแยกมองเห็นชิงช้าสวรรค์ตั้งอยู่บนยอดตึกและป้ายไฟ
เป็นรูปพระราชาเหมือนในไพ่ป๊อกนัน่หมายถึงเรามาถึงยา่นซูชุกิ
โน ะกัน แล้ ว  ท่ี น่ี มี อ าณ า เข ต เช่ื อ ม ต่ อ กับ ส วน โอ โด ริ 
สวนสาธารณะท่ีถือว่าเป็นปอดประจ าเมืองซัปโปโร ย่านน้ี
นอกจากจะมีแหล่งชอปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารข้ึนช่ือ โดยเฉพาะร้านปูช่ือดงัและตรอกราเม็งท่ีมี
ร้านราเมง็ตน้ต ารับช่ือดงัตั้งเรียงอยูใ่นตรอกเล็ก ๆ ท่ีนกักินตอ้งไม่พลาด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Century Royal Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองโรแมนติกท่ี
ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวติัศาสตร์ แวะ

วนัทีห่กของการเดินทาง โอตารุ – สนามบินจิโตเสะ–รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์–โดราเอม่อนสกายพาร์ค –  
สนามบินเถ้าหยวน 

 



ชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวั
เมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบั อาคารเก่าแก่ริมคลอง
และววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม..  
ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ  ท่ีเหลืออยู่เพียง      
2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 
นาที 
น าท่านสู่ พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี  อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง 
แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปีค.ศ.1910  ปัจจุบนันบัเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ  

 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเยี่ยมชม รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์ (Royce Chocolate’s 

World)ตั้งอยู่ภายในสนามบินจิโตเสะ ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมเก่ียวกับทุก
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัช็อกโกแลตภายใตแ้บรนด์ Royceท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
หมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยในเร่ืองรสชาติและความอร่อยสดใหม่ของ
ช็อกโกแลตรวมไวก้ว่า 200 รายการ ให้ได้ล้ิมลองกนัอย่างจุใจและยงั
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเยี่ยมชม โดราเอม่อนสกายพาร์ค ส าหรับ
ใครท่ีเป็นสาวกเจา้แมวเหมียวโดราเอม่อนตอ้งไม่พลาด เพราะท่ีน่ีแบ่ง
ออกทั้งหมดเป็น 7 โซนด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นโซนคาเฟ่ท่ีมีกาแฟซิกเน
เจอร์เพนท์เป็นลายคาแรคเตอร์ในการ์ตูน อย่างเช่นโดราเอม่อน โดเรม่ี 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีเวิร์กชอ้ปให้เด็ก ๆ และแฟนคลบัไดร่้วมกิจกรรม
กนัมากมาย (บางกิจกรรมมีค่าใชจ่้ายสามารถช าระเองไดท่ี้หน้างาน) อีก
ทั้งยงัมีการ์ตูนโดราเอม่อนท่ีถูกตีพิมพเ์ป็นภาษาต่าง ๆ จากหลากหลายประเทศทัว่โลกรวมไวท่ี้น่ีอีกดว้ย แน่นอน
วา่ตอ้งมีฉบบัภาษาไทย  

16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินจิโตเสะโดยสายการบิน อว่ีา แอร์เท่ียวบินท่ีBR115 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถา้หยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั (รอเปล่ียนต่อเคร่ืองราว 2 ชัว่โมง) 
21.40 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อว่ีา แอร์เท่ียวบินท่ีBR203 

 
 
00.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง สนามบินเถ้าหยวน-กรุงเทพฯ  
 



 

อตัราค่าบริการ 

 
วนัเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 
2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี พกั
กบัผู้ใหญ่2ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

12-18 เม.ย.2561 49,000.- 49,000.- 45,000.- 10,000 
โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมือง 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
**อตัราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาตไิทยพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

**ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 

 

 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไปกลบั  ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าหอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนต่อ 1 ห้อง 
 ค่าอาหารตามรายการ ค่าพหนะและน าเท่ียวตามรายการ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ในรายการ 
 ค่าไกดไ์ทยน าเท่ียวตลอดรายการ 
 ค่าบริการประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000.- บาท  

 

ไม่รวมค่าบริการ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจง้เขา้แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่ีระบุในโปรแกรม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋ากรณีท่ีหนกัเกินกวา่ สายการบินก าหนดไว ้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทริป 

 
 

**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท าวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 

 

**กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง   หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือกรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 
 

 
 



หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะ
ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณี 

5. เส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ 
บางส่วน 

6. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน 
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

เง่ือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 
1. ในการจองทวัร์  ตอ้งช าระมดัจ าท่านละ  20,000 บาท หรือ ช าระจ านวนเตม็ภายหลงั การจอง 3 วนั  
2.  ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทาง กรณีท่ีไม่ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ บอกยกเลิกการเดินทาง  
3.  การจองจะมีผลสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือไดส่้งอีเมลใบจองทวัร์ หรือ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ท่ีเบอร์ 02-559-2555  และแจง้

ช่ือ ของผูเ้ดินทางถูกตอ้งตามตวัสะกด ตรงตามหนงัสือเดินทาง หรือหนา้พาสปอตร์ ท่ีตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  
รวมถึงท าการช าระค่ามดัจ าและเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ / เปลีย่นผู้เดินทาง 

1. การยกเลกิการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือได้ส่วอเีมล์แจ้งการยกเลกิกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
(ยดึตามวนัทีไ่ด้รับอเีมล์)ยกเลกิก่อนการเดินทาง 46 วันขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  



1.1 ยกเลกิการเดินทาง 31 – 45 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามัดจ า 
1.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  26 – 30 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจ า 
1.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 – 25 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
1.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลกิการเดินทางกรณทีีเ่จ็บป่วย หรือร่างกายไม่สามารถเดินทางไดใ้นช่วงเวลาท่ีจองได ้ การยกเลิกการ
เดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนพิจารณา
ในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวา่งมดัจ า  
ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี 

3. กรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองปฎเิสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณกีรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง วันหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญีปุ่่น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ช่วงซากุระ ,ช่วง
ใบไมเ้ปล่ียนสี, วนัหยดุยาว เป็นตน้ บริษทัไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเงือนไขกบัทางสายการบิน รวมทั้ง
เท่ียวบินพิเศษ  บริษทัขอสงวนไม่คืนเงินค่ามดัจ า  หรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. กรณชี าระค่าทวัร์มัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผู้เดินทาง  และคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

 
 



 
 


