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** สัมผสัแหลํงนํ้าแรํบริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้้าแร่ฟุกุดาชิ” 
** น่ังรถไฟท้องถิ่น ชมบรรยากาศริมทะเลของอําวอิชิคาริ 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท๎องถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะฮอก

ไกโด 
** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้้าแข็งเมืองโซอุนเคียว ประดับแสงสีและ

กิจการรมมากมาย 
** เข๎าชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ยอดนิยมอันดับหน่ึงของเกาะฮอกไกโด  
** พิเศษ!!! “พักสกีรีสอร์ท” พร๎อมให๎ทํานได๎ผํอนคลาย “แช่น้้าแร่ออนเซ็น”  
** ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด” ไมํอั้น 
** บริการทํานด๎วยน้้าดื่มท่ีญี่ปุ่นทํานละ 1ขวด/วัน 

ก้าหนดการเดินทาง 8-13 / 15-20 มีนาคม 2562  
 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สํวนผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจ๎าหน๎าที่ คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเครื่อง 
23.55 น. เหินฟ้าสูํ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
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(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาท๎องถิน่จะเร็วกวําประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วันที่สอง ตลาดปลานิโจ - ท้าเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - เทศกาลน้้าแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น 
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซํ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว  

จากนั้นนําทํานสูํ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญํที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหํงนี้สร๎างขึ้นเมื่อ 
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหํงนี้ร๎ูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได๎สํวน
ใหญํจะหาได๎จากทะเลแถบนี้ทั้งส้ิน ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ทําเรือเลยทีเดียว ลูกค๎าสํวนใหญํจะ
มีทั้งนักทํองเที่ยวในประเทศและตํางประเทศรวมถึงชาวบ๎านเข๎ามาจับจํายใช๎สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นช่ือเร่ือง ไขํ
หอยเมํนและไขํปลาแซลมอํน จากนั้นนําทํานเข๎าชม “ท้าเนยีบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๏อคอเมริกา
ที่สร๎างด๎วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหํงรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดย
ใช๎อิฐไปจํานวนมากกวํา 2.5 ล๎านก๎อน ตึกแดงหลังนี้ใช๎เป็นที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตํปี พ.ศ. 2429 และใช๎
ตํอเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี กํอนที่จะย๎ายไป ที่ทําการหลังใหมํเป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซึ่งต้ังอยํูด๎านหลังตึก
แดงหลังนี้ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทํานสูํ “พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า (Sake Museum)” ถือวําเป็นสาเกที่มีช่ือเสียง ในระดับหัวแถวของ
ญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงห๎องสําหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมัยเอโดะ กลําวถึง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการบํมสาเก เราจะได๎ชมความพิถีพถิัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นช่ือของเมืองอา
ซาฮิคาวําแหํงนี้ 

   
จากนั้นนําทํานรํวม “งานเทศกาลน้้าแข็งโซอุนเคียว” ที่ใช๎พื้นที่กวํา 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแมํน้ําอิชิคาริ 
เพื่อจัดแสดงประติมากรรมน้ําแข็งและหิมะรูปทรงตํางๆ น้ําแข็ง อุโมงค์น้ําแข็ง โดมน้ําแข็ง แบบบ๎านอิกลูของ
ชาวเอสกิโม รวมถึงถ้ําที่มีทางเดินรายล๎อมด๎วยน้ําแข็งทรงหินงอกหินย๎อย พร๎อมตกแตํงแสงไฟอยํางสวยงาม
ตระการตาในยามค่ําคืน 
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแหํงนี้ ทํานจะได๎สัมผัสกับการอาบน้ําแรํ หรือ ออนเซ็น เพื่อผํอนคลายความเมื่อยล๎า การ
อาบน้ําแรํ จะทําให๎ เลือดลมด,ี ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผํอนคลายความเมื่อยล๎า และยังชํวยในระบบการเผา
ผลาญของรํางกายอกีด๎วย 

   
 

วันทีส่าม น้้าตกกิงกะและน้้าตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ 
ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิดไม่อ้ัน 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทํานชมความงามของ “น้้าตกกิงกะและน้้าตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตก
ที่จัดได๎วําเป็นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร๎อยของญี่ปุ่น น้ําตกทั้งสองแหํงนี้มีต๎นน้าํอยํูในเขตภูเขา
โซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแมํน้ําอิชิคาริได๎ 
จากนั้นเดินทางสํู “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”  สวนสัตว์แหํงนี้เปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง 
และยังอยํูเหนือสุดของ เกาะญี่ปุ่น ทํานจะได๎เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธ์ุ และสัตว์ที่อาศัยอยํูในโซน
ขั้วโลก ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทํวงทําอันเป็นธรรมชาติของเหลําสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตว์แหํง
นี้ถือวําเป็นต๎นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดในญี่ปุ่น ทั้งการออกแบบให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมไดอ๎ยํางกลมกลืนและ
เนื้อที่อันกว๎างใหญํราวกับอยํูในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสความนํารักของเหลําสัตว์เมืองหนาวมากมายอยํางใกล๎ชิด 
อาทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ํา, ลิงอุรังอุตัง, กวางเรนเดียร์, เสือดาว
หิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน้ําตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย  
นําทํานเดินทางสํู “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบด๎วยร๎านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร๎าน ที่ตํางแขํงขันกันทําราเมนของ
ตนเองให๎อรํอยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถํายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮคิะวะเพื่อให๎เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000เยน)  
จากนั้นนําทํานมุํงหน๎าสูํ “เมืองซัปโปโร” เพื่อช๎อปปิ้งยําน “ทานูกิโคจิ” ทํานจะได๎เลือกซือ้สินค๎ามากมาย อาทิเชํน 
เครื่องใช๎ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล๎องถํายรูป ของฝากของที่ระลกึ เสื้อผ๎า สินค๎าแบรนด์เนม เครื่องสําอางค์ เป็นต๎น 
และ “ย่านซซึึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหลํงช๎อปปิ้งสินค๎า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ๎า รองเท๎าแฟช่ัน
มากมาย และยังเป็นแหลํงรวมร๎านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด๎วยนักทํองเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร๎านรวงที่ขาย 
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ราเม็งมากมายจนได๎รับการขนานนามวํา ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหํงร๎านราเม็งใจกลางเมือง
ซัปโปโร  
 รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปยูักษ์ 3ชนิด”  
บริการด๎วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพํูตัวโต กุ๎งทะเล ให๎ทํานได๎ลิ้มลองรสชาติสด
ใหมํจากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ช้ันดี พร๎อมผักสดๆ บริการแบบอิ่มไมํอัน้ 
 พักที่ HOTEL MYSTAY SAPPORO STATION หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่สี่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - น่ังรถไฟท้องถิ่น - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ ถนนซาไกมาจิ -  
                        พักสกี รีสอร์ท  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนําทํานเดินทางสํู “โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท๎องถิ่นที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ทํานสามารถเดนิชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจําลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑน์ม พร๎อมทั้งเลือกชิม และเลอืกซื้อช็อคโกแล
ตแบบตํางๆ ได๎ตามอัธยาศัยนําทํานเปลี่ยนอริยาบถ “นั่งรถไฟท้องถิน่” เพื่อเดินทางสํู “เมืองโอตารุ” ให๎ทําน
ทดลองใช๎บริการรถไฟในญี่ปุ่นที่มีช่ือเสียง และได๎ช่ือวําเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ทํานจะ
สนุกสนานกับการนั่งรถไฟเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหมํอีกรูปแบบหนึ่งพร๎อมชมบรรยากาศริมทะเลของอําวอิ
ชิคาริ  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทํานชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตํอกับอําวโอตารุ ซ่ึงในสมัยกํอนประมาณ 
ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนสํงทางเรือเฟื่องฟู คลองแหํงนี้ได๎ถูกใช๎เป็นเส๎นทางในการขนสํงสินค๎า จาก
คลังสินค๎าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังทําเรือบริเวณปากอําว ให๎ทํานเดินเลํน พร๎อมถํายรูปตามอัธยาศัย กับ
อาคาร โกดังเกําแกํริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
จากนั้นนําทุกทํานสูํ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยํานช๎อปปิ้งสําคัญของเมอืงต้ังอยํูไมํไกลจากคลอง
โคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร๎านเครื่องแก๎ว”, “พิพิธภัณฑ์กลํองดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” อีกทั้งตลอด
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สองข๎างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด๎วยร๎านค๎าขายขนมแสนอรํอยนานาชนิดโดยเฉพาะอยํางย่ิงร๎านช่ือดัง 
Le TAO มีให๎ทํานได๎ชิมลิ้มลอง หรือ ซ้ือกลับกนัมากมายหลายร๎าน อีก
ทั้งยังมีของที่ระลึกและร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ ให๎ทํานเดินชมได๎ตาม
อัธยาศัย บนถนนเส๎นนี้เช่ือมตํอกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” 
เรียงรายด๎วยร๎าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร๎านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ  
จากนั้นนําทํานเดินทางสํู “สกีรสีอร์ท Ski Resort” ให๎ทํานได๎ ทํา
กิจกรรมกลางแจ๎งตํางๆ ทํานจะได๎สัมผัสประสบการณ์ใหมํกับ “หิมะ” 
อันขาวโพลน  ให๎ทํานได๎สนุกสนานลานหิมะ หรือทํานใดสนใจจะลองเลํนสกี ก็สามารถเชําชุด และอุปกรณไ์ด๎ 
อิสระตามอัธยาศัย  
(ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ) 
 พักที่ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแหํงนี้ ทํานจะได๎สัมผัสกับการอาบน้ําแรํ หรือ ออนเซ็น เพื่อผํอนคลายความเมื่อยล๎า  
การอาบน้ําแรํ จะทําให๎ เลือดลมด,ี ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผํอนคลายความเมือ่ยล๎า และยังชํวยในระบบการ
เผาผลาญของรํางกายอีกด๎วย 
 

     

 
 

วันทีห่้า สวนน้้าแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -  
มิตซุยเอ้าท์เล็ต  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนําทํานชม “สวนน้้าแร่ฟุกดุาช”ิ เป็นหนึ่งในบรรดาแหลํงน้ําแรํผุด ที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ่ง
ได๎รับคัดเลือกให๎เป็น 1 ใน 100 น้ําแรํที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่น นําทํานผํานชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็น
ทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส๎นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็น
อยํางมาก จากนั้นนําทํานชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน๎องใหมํที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของ
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ผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตํอกันนานถงึ 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยํู ปัจจุบันภูเขาโชวะ 
อยํูในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนสุรณ์ทางธรรมชาติแหํงพิเศษ ให๎ทํานเลือกซื้อ ขนม ของฝาก
ท๎องถิ่น ณ จุดบริการแหํงนี้ตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทํานเดินทางสํู “เมืองโนโบริเบ็ทส”ึ ชม “หุบเขานรก จิโกกุดาน”ิ ทุกทํานจะได๎เห็นบํอน้ําร๎อนที่มีควันพวยพุํง
ออกมาจากพื้นหินพร๎อมกับกลิน่กํามะถัน ให๎ทํานได๎เก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
ยังคงอยํูช่ัวกัลป์ จากนั้นนําทํานสูํ “มิตซุยเอ้าท์เลต็” ศูนย์รวมสินค๎าแบรนด์เนมช่ือดังจากทั่วโลก อาทิเชํน 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร๎อมด๎วยสินค๎าสําหรับทุกคนตั้งแตํสินค๎าแฟช่ันหญิงชายและเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬาและสินค๎าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห๎างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญํภายในห๎าง อิสระทั้งช๎อป และ ชิม
ตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา (ไมํรวมคําอาหาร) 
 พักที่ GRAND TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

      
  

วันที่หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นนําทํานเดินทางสํูสนามบินชิโตเซํ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

10.00 น. เหินฟ้าสูํกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร๎อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการตํางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต๎น อีกทั้งโรงแรมตํางๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับยําน และสถานที่ตั้ง ได๎ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ยังคงไว๎ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของเส๎นทางระหวํางการนําเที่ยวเป็นสําคัญ 
โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
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เดินทาง  8-13 / 15-20 มีนาคม 2562 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ทํานขึ้นไป 

ผู๎ใหญํ 53,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  51,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมํมีเตียง 49,900 บาท 
พักเดี่ยวจํายเพิ่ม (จากราคาผู๎ใหญํ) 8,000 บาท 
ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู๎ใหญํ) -23,000 บาท 

 เด็กทารก อายุตํ่ากวํา 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวกํอนทําการจองคํะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส๎นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร) 
o คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ 
o คําธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 22/10/2561) 
o คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว๎ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห๎องละ 2 หรือ 3 ทําน) 
o คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง  ***ไมํคุ๎มครองเด็กอายุต่ํากวํา 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตทํานละ 2,000,000 บาท ดูแลคํารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวํางเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น้ําดื่มที่ญี่ปุ่นทํานละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%  
o คําทําหนังสือเดินทาง / ตํอหน๎าเลํมหนังสือเดินทาง 
o คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก เป็นต๎น 
o คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให๎ ในรายการทัวร์ 
o คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตํอทําน) 
o คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว 
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o คําเปลี่ยนแปลงต๋ัว กรณีไป-กลับไมํพร๎อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามคําใช๎จํายกับเจ๎าหน๎าที่) 
 กรุณาแจ๎งอยํางน๎อย 7 วันกํอนเดินทาง พร๎อมหน๎าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 

o คําธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o คําธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o คําวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น ประเภททํองเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผ๎ูถือหนังสือเดินทางตํางชาติ) 
 
เงื่อนไขการสา้รองทีน่ั่ง / ช้าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง พร้อมชา้ระมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท 
o สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมนํ๎อยกวํา 25 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันที่สํงอีเมลยืนยันแจ๎งยกเลิก) 
o เนื่องด๎วยไมํต๎องย่ืนวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไมํทําการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนสํงเอกสารเป็น ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจ๎งพร๎อมสํารองที่นั่ง หรือ 15 วันกํอนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผ๎ูรํวมเดินทางไมํถึงจํานวนที่ระบุ 
o กรณีทํานมีการเดินทางด๎วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต๎องรบกวนแจ๎งให๎กับเราทราบ ณ วันที่สํารองที่นั่ง หากไมํมกีารแจ๎ง

เร่ืองไว๎ จะไมํสามารถเรียกร๎องคําเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกลําวได๎ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคําภาษีสนามบินทุกแหํงและภาษีต๋ัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง 
o หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมํได๎ใช๎ ไมํสามารถนํามาขอคนืเงินได๎  
o ในระหวํางการทํองเที่ยวนี้ หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน ถือวําทํานสละสทิธ์ิ ไมํสามารถเรียกร๎องขอ

คืนคําบริการได๎  
o คําบริการที่ทํานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได๎ชําระให๎กับบริษัทฯ ตัวแทนแตํละแหํง

แบบเหมาขาดเชํนกัน ดังนั้นหากทํานมีเหตุอันใดที่ทําให๎ทํานไมํได๎ทอํงเที่ยวพร๎อมคณะตามรายการที่ระบุไว๎ ทํานจะขอคืน
คําบริการไมไํด๎  

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได๎ประกาศยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได๎ประกาศเร่ิมบังคับใช๎ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ 15 
วัน (หากผ๎ูย่ืนประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต๎องย่ืนขอวีซํา
ตามปกติ) 
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o หากทํานถูกเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง ด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยํู
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคืนเงินบางสํวนหรือทั้งหมด  

o หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมอืง ไมํวําประเทศใดจนทําให๎ทํานไมํสามารถเดินทางตํอไปได๎ คณะทัวร์ทํานอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไมํสามารถรอทาํน ณ สนามบนิได๎ จําเป็นต๎องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว๎ แตํทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหน๎าที่
ประสานงานและเจ๎าหน๎าที่จะทําการติดตํอชํวยเหลือทํานเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คน
ตํางด๎าวที่พํานักอยํูในประเทศไทย แตํจะทําหน๎าที่ชํวยเหลือเจรจา แตํอํานาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข๎าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชํน การยกเลิกหรือลําช๎าของสายการบิน, 
อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตําง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน๎าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร๎องคําชดใช๎จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสํงเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวํางการเดินทาง แตํจะไมํรับผิดชอบตํอการสูญหายดังกลําว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตํางๆ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค๎าสํวนมากเป็นสําคัญ 

o เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ แล๎ว 


