
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็ พกัเด่ียว 

21-25 ม.ค.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
22-26 ม.ค.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 

28 ม.ค.-01 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
29 ม.ค.-02 ก.พ61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
11-15 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
12-16 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
18-22 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
19-23 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 

25 ก.พ.-01 มี.ค.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
26 ก.พ.-2 มี.ค.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 
04-08 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
05-09 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
11-15 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
12-16 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
18-22 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
19-23 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
25-29 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
26-30 มี.ค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

 
วนัท่ี1  กรงุเทพ-สนามบินสวุรรณภมิู 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภมิูเคาน์เตอรส์าย
การบิน Asia Atlantic Airlines พบเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เที่ยวบนิที ่
HB7904 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บริการอาหารร้อน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 

วนัท่ี2  ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ-ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ 
    อิออนมอลล ์

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลงัผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืงแล้ว (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เรว็
กว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญั



มาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั *** 
น าท่านเดินทางสู่  อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่
อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืง
หนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดม
ไปด้วยแม่น ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปด้วยภูเขา และ
ยงัเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่ น แล้วน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืง
จ านวน 8 รา้นไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่หลงัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง  นอกจากนัน้
ภายในบรเิวณหมู่บา้นยงัมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอพรเพื่อใหช้วีติคู่รอ้นแรงเหมอืน
น ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง 
น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น
สวนสตัว์ที่มชีื่อเสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้
เขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์
ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์ห่งอื่น ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์ก้วผ่าน
สระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่
ตรงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผู้เขา้ชมจะมองเหน็
ได้อย่างชดัเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัว์
ป่าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า 
และสตัว์อื่น ๆ จากทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมขีัว้โลก ลิง แมว
ใหญ่ และยรีาฟ อสิระใหท้่านช้อปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ 
ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิหลกั
ของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิค้า รา้นแบรนด์เนม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขาย
ของสด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่าน
ธุรกิจทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่านร้านอาหาร และคลบั บาร์ ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 
นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่จดัให้เป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นที่พื้นเพื่อ
ไม่ให้น ้าแขง็จบัจนลื่นในช่วงฤดูหนาวอีกดว้ย และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิออนมอลล ์
(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรปูแบบที่
ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ 
และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 



Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึง่บางรา้นไม่ต้อง
เสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหาร
หลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบรกิาร 

เยน็ อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์
 พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
  

วนัท่ี3 ลานสกีชิกิไซ-โอตาร-ุซปัโปโร 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่
ราบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของลานสกแีห่งนี้  ท่านสามารถสนุกสนานกบั
ลานกจิกรรมที่มบีรกิารอยู่ทีน่ี่  ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยาง
ขนาดใหญ่ที่สามารถนัง่เป็นกลุ่ม หรอืเดี่ยว ไหลลงจากเนิน
ตามเนินเขาที่ก าหนด และยงัม ีBanana Boat ที่ลากด้วยส
โนวโมบิวที่ลากซิกแซกตามสนัเนิน สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียว และ Sled 
ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจากเนินสูง โดยใชข้าของผูเ้ล่นในการบงัคบัทศิทางความชา้เรว็ และ
ยงัมกีจิกรรมหมิะต่างๆ เช่น ขบัรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไม่รวม
อุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุเมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืง
ในฐานะที่เป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 
และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่
สวยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู บฟุเฟตข์าปยูกัษ์ 
น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่
ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่อ
อิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 ถือว่าเป็น
คลองที่เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิค้า
จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายใน
โกดงั แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็น
ถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว้ครึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรุง
ทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอ
ตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเคร่ือง
แก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแก้วอันงดงามและหา
ยากไว้มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้า
พื้นเมอืงงานฝีมอืต่าง ๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคม



ไฟ เพลดิเพลนิไปกบัรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้้วยตวัของท่านเอง รา้นขายเครื่องแก้ว ทีม่ตี ัง้แต่กระดิง่แก้วอนัจิว๋ไป
จนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่
มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจนลมือ้วนกนัเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็น
อยา่งด ี และยงัมอีกีหนึ่งรา้นทีท่่านต้องมเีวลากบัรา้นนี้  คอืร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยไม้ที่แสนอบอุ่น ขบักล่อมด้วยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ น าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ และ
การปกครองของเกาะ ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานที่จดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นอยา่งมาก   

เยน็  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
พกัที ่TMARK CITY SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเท่า 

 
 

วนัท่ี4 อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อสิระให้ท่านท่องเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ตาม
รายละเอยีดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟใต้ดนิและรถประจ า
ทาง หรอืจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมอืงซปัโปโร 

สถานท่ีท่องเท่ียว- อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hok-
kaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึ
สไตล์นีโอบารอค มลีกัษณะพเิศษที่มหีลงัคายอดแหลม
และกรอบหน้าต่างเ ป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือน
อนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หน้าปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็น
หอนาฬิกาที่เ ก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นกัท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร 
มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมี
สวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงัเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่ง
สญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER ซึ่งสามารถขึน้
ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  



  ซึง่บรเิวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซปัโปโร (Hokkai-
do Snow Festiva) ครัง้ที ่69 ประจ าปี 2018  (จดัขึน้
ในระหว่างวนัที ่5-11 กุมภาพนัธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดู
หนาวสุดยิ่งใหญ่ประจ าปีของเมืองฮอกไกโดที่จ ัดขึ้น
ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากผู้คนทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวน
มาก ซึง่แต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วแห่เขา้ชมงานอยา่งลน้หลามโดยในปีล่าสุดมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 
2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได ้  

  - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮ
อกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ได้
อญัเชญิเทพมาประทบัทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ที่
เชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลเิหมาะแก่การ
ชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วนัที ่14-16 มถุินายนของ
ทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo 
Matsuri ซึง่จะแห่ขบวนไปตามถนน 

  -โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate Fac-
tory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชื่อ
ของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนม
สอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด 
และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้ส าหรับ
ใส่ชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และ
เหล่าของเล่นยอ้นยุคที่ท าให้คุณ ๆ ต้องแอบอมยิม้อยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปใน
อดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราด
ดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในส่วนทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป  

สถานท่ีช้อปป้ิง อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อป
ป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรบั
จบัจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้า
ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องกงัวล
ถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่
ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร  มัง่คัง่ด้วย
ร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด 
อันนี้ แล้วแต่พี่ชอบแล้วครับว่าอยากทานอะไร  แต่



ส าหรบัราเมน แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้น
ตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 
อิสระรบัประทานอาหารเท่ียง และเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
พกัที ่TMARK CITY SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี5 ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมิู 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
09.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองซปัโปโร กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เที่ยวบนิที ่

HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 
 *บริการอาหารร้อน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
**ราคาทวัรข้์างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหน้าทวัร ์

ท่านละ 1,500 บาท (ขออนุญาติเกบ็ทริปท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 ค่าทีพ่กัหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัห้องพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป หรอือาจมคี่าใชจ้่ายบางส่วน
เพิม่เตมิ ** 

 ค่าอาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่ารถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 



 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 
 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั) 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง  
 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั 
 ค่าทิปคนขบัรถ 1,500 บาทต่อทิป (ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่า
ทวัรใ์ห้เรยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เครื่องบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ รวมถงึ
การล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวั
ของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 



กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเกบ็เงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทางได้ตาม

ก าหนดของแต่ละสายการบนิก่อนการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 30 
ท่าน ในกรณนีี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้้าตอ้งการ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
อุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการห้ามของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
 
 
 


