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วนัที่ รายการ 

อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพารค์ – โทมิตะฟารม์ – ชิโรกาเนะ  
  

SHIROGANE PARK HILLS HOTEL 

ออนเซ็น  

3 
ชิโรกาเนะ – BLUE POND – ชิคิไซ โนะ โอกะ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต – 

โนโบริเบ็ตส ึ    

NOBORIBETSU MASEIKAKU 

HOTEL    ออนเซ็น 

4 
โนโบริเบ็ตสึ – จโิกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตาร ุ–  

นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร    

VESSEL INN NAKAJIMA PARK 

SAPPORO HOTEL  

5 
ซปัโปโร – พิพิธภณัฑช์อ้กโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด –  

หอนาฬิกา – ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ยา่นทานูกิโคจ ิ   
- 

VESSEL INN NAKAJIMA PARK 

SAPPORO HOTEL  

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
    

 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร ์สมัผสัความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุ  

ยอ้นยุคไปกบัหมู่บา้นท่ีจ าลองวิถชีีวิตของชาวเอโดะ 

ชอ้ปกระหน ่าย่านทานูกิโคจิ พเิศษกบัการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น!! 

 

 บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด  

 บุฟเฟ่ตเ์มล่อน 

 

กรกฎาคม 2561 

ราคาเริ่มตน้ 49,900.- 
 

XJ 620 DMK – CTS  23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10 
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20.00  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 

 

 

 
08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ โดราเอม่อนสกายพารค์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนในเรื่องโดราเอม่อน

การต์ูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่ น ให้ท่านได้อสิระกบัการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทม ์

แมชชนีทีจ่ะท่านให้ทุกท่านเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของการต์ูนโดราเอม่อน และยงัมโีซนรา้นค้าทีข่าย

ของทีเ่กี่ยวกบัโดราเอม่อน เช่น รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิี่

โดราเอม่อนชื่นชอบ และยงัมโีซนห้องสมุดจะมหีนังสอืการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย (ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายภายใน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ โทมิตะฟารม์ ชมความงามของ ทุ่งดอกไม้หลากสีสนั ที่ดงึดูดให้

นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลกึอย่างเต็มอิม่ท่ามกลางพรมดอกไมข้นาด

ใหญ่ทีแ่ข่งกนับานต้อนรบัผู้มาเยอืน นอกจากนี้ยงัมผีลติภณัฑบ์ ารุงผวิชัน้ยอดที่สกดัจากกลิน่และ

สารอนัเป็นประโยชน์จากดอกไมท้ัง้หลายใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้อยา่งจใุจอกีดว้ย 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ชิโรกาเนะ ณ SHIROGANE PARK HILLS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพารค์ – โทมิตะฟารม์ – ชิโรกาเนะ 
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*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม BLUE POND บ่อน ้าสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อน ้าสฟ้ีาสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็น

บ่อน ้าที่เกดิขึน้หลงัการสรา้งเขื่อน เพื่อป้องกนัการเกดิโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี 

ค.ศ. 1988 ท าให้น ้ าถูกกัน้ไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น ้ าในบ่อเป็นสีฟ้าสดนั ้นก็คือสาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์ทีเ่จอืปนอยู่ในน ้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นัน้มาจากการ

ปะทุ ของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พร้อมบฟุเฟ่ตเ์มล่อน !! 

น าท่านสู่ ชิคิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิเอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีใหท้่านเทีย่วชมและ

ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึอย่างเตม็อิม่ กบัสวนทีไ่ดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความ

งามของเหล่ามวลดอกไมท้ีแ่ขง่กนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีี่เบ่งบานพรอ้มกนัในฤดูรอ้นของ

เกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงที่ เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและเสื้อผ้าแฟชัน่ของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา 

อาท ิเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, 

CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อกีทัง้ยงัมสีนิค้า

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โนโบริเบต็สึ ณ NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 3 ชิโรกาเนะ – BLUE POND – ชิคิไซ โนะ โอกะ – เรยร่์า เอ้าทเ์ลต็ – โนโบริเบต็สึ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยงัไม่ดบั 

จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ชัว่กลัป์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ดาเตะจิไดมรูะ เป็นหมูบ่า้นทีจ่ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะเอาไว ้โดยเน้น

ไปที่การมบีทบาทของชนชัน้พ่อค้าในยุคที่มแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืงของสมยัเอโดะ ภายในหมู่บ้าน

ท่านจะไดย้อ้นยคุไปกบักจิกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมยัเอโดะ ดูหนัง ถนนทีม่เีหล่านินจาและ

ผู้หญงิสวมชุดกิโมโนมาเดนิอวดโฉมกนั นักท่องเที่ยวยงัสามารถตื่นตากบัเหล่านักรบซามูไร ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนผูป้กป้องดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงหรอืต ารวจในปัจจบุนั ชมสาธติการอ าพราง

ตวัอนัเลื่องชื่อ ถ่ายรปูคู่กบัซามไูรหรอืนินจาเป็นทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึง่ใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบริเวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ้นทุกๆ 15 นาท ีจากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์ป ู3 ชนิด!! 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

DAY 4 โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ –  
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ทีน่ี่

ก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายรปูกบั หอนาฬิกา ซึง่มคีวามเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปั

โปโรอีกแห่งหนึ่ ง สร้างตัง้แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัย

การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิา

และ มรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจุบนันี้ก็ยงับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ย

ความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จึงได้รบัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่

ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใช้อฐิไป

จ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใช้เป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต่้อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้

ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้  ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยงังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณ ะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรม

ส าคญัของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 

น าท่านเดนิทางสู่ โอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใชเ้ป็นทีจ่ดั งานแสดงดอกไม ้ส าหรบั ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จดังาน

DAY 5 ซปัโปโร – พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ท าเนียบรฐับาลเก่า –  
โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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เทศกาลหิมะอันยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย อาหารกล่องและเครือ่งดืม่ 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

23 – 28 ก.ค. 49,900 บาท  ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  
*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 
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 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


