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** ชมวิวมุมสูงดว้ยการ “น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยงัยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร 
** ชมพาเหรดเพนกวิน โชวด์งั! ปังที่สุดในฮอกไกโด ณ “พิพิธภัณท์สัตว์น ้าโอตารุ” ที่คุณห้ามพลาด 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลือ่น 
** พิเศษให้ท่านทดลองน่ัง SNOW MOBILE 
** สัมผสัแหล่งน ้าแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่ น ณ “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ  
** ให้ท่านไดผ่้อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 
ก าหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่)  

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบนิไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 
 
 

วันที่สอง เมืองบิเอะ - สนุกสนานลานหิมะ - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ื้อว่า “Small Town Of The 
Most Beautiful Hills”) เพื่อให้ท่าน “สนุกสนานกับลานหิมะ” ท ากิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดสั้มผสั
ประสบการณ์ใหม่กบั “หิมะ” อนัขาวโพลนให้ท่านไดส้นุกสนานลานหิมะ หรือท่านใดตอ้งการทดลองความ
สนุกกจิกรรมของลานหิมะ อิสระตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น SNOW RAFTING, SNOW BANANA BOAT และ
กิจกรรณเล่นหิมะอ่ืนๆ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ)  

 **พิเศษให้ท่านทดลองนั่ง SNOW MOBILE ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเทีย่วที่น่า

ตื่นตาตื่นใจ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “พิพธิภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า (Sake Museum)” ถือว่าเป็นสาเกที่มีช่ือเสียง ในระดบัหัวแถว
ของญี่ปุ่น ภายในพิพิธภณัฑย์งัมีการจดัแสดงห้องส าหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมยัเอโดะ  กล่าวถึง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของการบ่มสาเก เราจะไดช้มความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกท่ีขึ้นช่ือของเมืองอา
ซาฮิคาว่าแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนั
กนัท าราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมนอะซะฮคิะวะเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  
 พกัที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของ
ญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วันที่สาม น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณท์สัตว์น ้าโอตารุ -  
คลองโอตารุ - น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมความงามของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิอง 
น ้าตกทีจ่ดัไดว้่าเป็นววิวธรรมชาตท่ีิสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่น น ้าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยู่ในเขต 
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผสัความแรงของสายน ้าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้าอิชิคาริได ้ 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองโอตารุ” เพ่ือเดินชอ้ปป้ิง “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของ
เมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอ
น ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านช่ือดงั Le TAO มีให้ท่านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของ
ที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi 
Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณท์สัตว์น ้าโอตารุ(Otaru Aquarium)” เป็นอควาเร่ียมท่ีใหญ่ที่สุดของเกาะฮอก
ไกโด และเป็นหน่ึงในอควาเร่ียมท่ีเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นดว้ย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1974 ตั้งอยู่ใกลก้บัชายฝ่ังทะเล
ของเมืองโอตารุ ท าให้มีบรรยากาศริมทะเลและทิวทศัน์ที่สวยงาม ภายในมีการจดัแสดงสัตวน์ ้าต่างๆมากถึง 5 
พนัตวัจาก 250 สายพนัธ์ โดยเนน้ไปท่ีสัตวท์อ้งถ่ินของฮอกไกโดและแถบขั้วโลก รวมทั้งการแสดงของสัตว์
ต่างๆเช่น ปลาโลมา และแมวน ้า รวมทั้งโชว ์“Penguin Snow Walking” ทีจ่ะมีเหล่าแพนกวนิตวัใหญ่เดนิกนัเป็น
ขบวนไปตามทางหิมะ ที่ให้นกัท่องเที่ยวไดช้มความน่ารกักนัอย่างใกลชิ้ดแบบสุดๆเลยดว้ย พเิศษ!!ไฮไลท์ของ
เพนกวินจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยสวนสัตว์จะน าพวกมนัออกมาเดินพาเหรด ให้ท่านได้เกบ็ภาพประทับใจ
อย่างใกล้ชิด จากนั้นน าท่านชม “คลองโอตารุ” ทีม่ีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดนิเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม น าท่านมุ่งหนา้สู่ “ภเูขา
เทนงุ” น าท่านเปล่ียนอิริยาบถในการชมวิวมุมสูงดว้ยการ “นั่งกระเช้าภเูขาเทนงุ (Tenguyama Ropeway)” ขึ้น
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ไปยงัยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาท ีเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ 
และอ่าวอิชิการิไดท้ั้งหมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากน้ียงัมีร้านขายของท่ีระลึก และ
ภตัตาคารหรูส าหรับรับประทานอาหารและชมววิไปพร้อมๆกนั จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” 
ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่าน
เลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ศูนย์อาหารออิอนพลาซ่า (มอบค่าอาหารท่านละ 2,000 เยน) 
 พกัที่ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ส่ี เนินพระพุทธเจ้า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ -  
บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านสู่ “เนนิพระพุทธเจ้า” ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเมืองซัปโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ิน
หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่
จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลง สร้างไวเ้พื่อเป็นพุทธศิลป์
ให้คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสักการบูชา จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอบิิโตะพาร์ค” ที่ถือ
เป็นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณก์ารผลิตยคุแรกเร่ิม 
แบบจ าลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวตัคิวามเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือก
ชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซ้ือท่ีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน จากนั้นน าท่านสู่ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนด์เนม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 
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และน าท่านสู่ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้
แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวง
ที่ขายราเม็งมากมายจนไดร้ับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลาง
เมืองซัปโปโร 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บฟุเฟ่ต์อิ่มไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อั้น 
 พกัที่ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ห้า  ท าเนียบรัฐบาลเก่า - สวนน ้าแร่ฟุกิดาชิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -  
                        มิตซุย เอาท์เล็ต 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม “ท าเนยีบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอก
แบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้น
กอ้น ตกึแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตปี่ พ.ศ. 2429 และใชต้่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที่จะยา้ยไป ที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี  
จากนั้นน าท่านชม “สวนน ้าแร่ฟกุุดาชิ” เป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผุด ท่ีผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซ่ึง
ไดร้ับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่น  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทกุท่านชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลก
ในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู่ ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยู่ใน
การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซ้ือ ขนม ของฝากทอ้งถ่ิน 
ณ จุดบริการแห่งน้ีตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบท็สึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะ
ไดเ้ห็นบ่อน ้าร้อนท่ีมีควนัพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนหินพร้อมกบักล่ินก ามะถนั ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนั
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู่ชัว่กลัป์ จากนั้นน าท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI 
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OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อม
ดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเดก็ จนถึงอุปกรณก์ีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ี
ภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่  AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    
 

วันที่หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับย่าน และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 

เดินทาง  29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 68,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  66,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 64,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
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ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -23,000 บาท 
เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษมีูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 4/9/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารกัษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคเุทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
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o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
 
 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดนิทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าให้ทา่นไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกต)ิ 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
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o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการตดิต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยู่ในประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ท่ีชว่ยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


