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** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ข้ึน กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทศัน์และความงามท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายท่ี ย่านทานูกโิคจ ิและ ย่านซูซูกโินะ  
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟ ตกแต่งตอ้นรับวนัคริสตม์าส ณ โอโดริปาร์ค 
** อ่ิมไม่อั้นบุฟเฟตอ์าหารทะเลสด พร้อมขาปูยกัษ์ 3 ชนิด ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 7-12 / 10-15 ธันวาคม 2559 (วนัรัฐธรรมนูญ) 
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จโิกกดุานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - ขึน้กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ -  
Red Brick Warehouse  

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกดุานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนํ้าร้อนที่มีควนั
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พวยพุง่ออกมาจากพื้นหินพร้อมกบักล่ินกาํมะถนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยงัคงอยูช่ัว่กลัป์ นาํท่านชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” 
ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิด
ปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู ่ปัจจุบนั
ภูเขาโชวะ อยูใ่นการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติ
แห่งพเิศษ ใหท้่านเลือกซ้ือ ขนม ของฝากทอ้งถ่ิน ณ จุดบริการแห่งน้ีตาม
อธัยาศยั จากนั้นนาํท่านสู่ “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 
43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่าน “ขึน้กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ที่มีความสูง 334เมตร ใหท้่านชมวิวและทศันียภาพอนังดงามของ
ตวัเมืองฮาโกดาเตะที่เปิดไฟระยบิระยบั โดยมีอ่าวและท่าเรือฮาโกดาเตะขนาบทั้งสองดา้น ที่น่ีถือเป็นสถานที่ที่
มีความสวยงามในยามคํ่าคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่ น และสวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นนาํท่านสู่ “Red Brick 
Warehouse” เป็นอาคารที่ถูกพฒันามาเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและร้านอาหารใหทุ้กท่านเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 
และในช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปีสถานที่แห่งน้ีก็มีการประดบัไฟบริเวณหนา้โกดงัและตั้งตน้คริสตม์าสขนาด
ยกัษไ์วริ้มนํ้ า มีขบวนซานตาคลอส และพธีิเปิดไฟที่ตนัคริสตม์าสตอน 18:00 น. ของทุกวนั งานจะมีตั้งแต่วนัที่ 
1 ธนัวาคม จนถึงแค่วนัคริสตม์าสเท่านั้น 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พกัที่ YUNOHAMA HOTEL HAKODATE OR YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 
3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจ ิ- ขึน้ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - ภูเขาโยเตอ ิ(ผ่านชม) - 
  สวนน า้แร่ฟุกดิาชิ - ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเชา้ 
ตลาดน้ีจะคึกคกัในช่วงเวลา ตี5-เที่ยงและอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโก
ดาเตะ ตลาดน้ีประกอบดว้ยร้านอาหารและร้านคา้ที่จาํหน่ายอาหารทะเล
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และผกัรวมกวา่ 300 ร้าน สมัผสับรรยกาศตลาดสด และ ตลาดปลาแบบญี่ปุ่ นทีน่าํของสดไม่วา่จะเป็น ปลาหมึก 
หอยเม่น ปูอลากา้ ปลาชนิด ต่างๆ  
จากนั้นนาํท่านเดินทางชม “ย่านโมโตมาจิ” ยา่นเนินเขาติดกบัอ่าวฮาโกดาเตะมีจุดชมววิยอดนิยมที่มองจากเนิน
ลงไปดา้นล่างเป็นท่าเรือฮาโกดาเตะ ชมส่ิงปลูกสร้างที่มีกล่ินอายแบบยโุรป เช่น โบสถช์าวคริสเตียน และ 
อาคารแปลกตา ทีมี่เร่ืองราวความเป็นมาตลอดจนประวติัศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาตั้งแต่
สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสาํหรับทาํการคา้กบัต่างชาติโดย  อาคารที่มีความสาํคญั และ สวยงาม
มากที่สุดคือ “ศาลาประชาคมหลงัเก่า” ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นที่ทาํการของคณะผูป้กครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 ซ่ึง
ยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งดี  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ “ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ปราการแห่งน้ีสร้างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รูปแบบของ
ปราการสร้างแบบฝร่ังเศส จึงทาํใหป้ราการแห่งน้ีมีลกัษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอ่ืนๆในญี่ปุ่ น 
ที่น่ีถูกสร้างขึ้นในสมยัเอโดะตอนปลายซ่ึงป้อมปราการแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นที่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมหาอาํนาจ 
แลว้นาํท่านขึ้นอาคารดา้นบน (Goryokaku Tower ) เพือ่ชมความสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการโกเรียวคา
คุ ซึงปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายหา้แฉกที่ปกคลุมดว้ยหิมะสีขาวในฤดูหนาว 
จากนั้นนาํท่านผา่นชม “ภูเขาโยเตอ”ิ ที่ไดรั้บการกล่าวขานกนัวา่เป็น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขาน้ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองนํ้ าพธุรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะ นาํท่านชม “สวนน า้แร่ฟุกดุาชิ” เป็นหน่ึงในบรรดา
แหล่งนํ้ าแร่ผดุที่ผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นํ้ าแร่ที่มีช่ือเสียงของประเทศ
ญี่ปุ่ น  
 พักที่ JOZANKEI VIEW HOTEL OR MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การ
อาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัทีส่ี่ สกรีีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจ+ิย่านซูซูกโินะ -  
 โอโดริปาร์ค 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ “สกีรีสอร์ท Ski Resort” ใหท้่านได ้ทาํกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์
ใหม่กบั “หิมะ” อนัขาวโพลน (เปิดท าการประมาณปลายเดือน พ.ย. แต่ทั้งนีขึ้น้อยู่กับความมากน้อยของหิมะ
และ สภาพอากาศ) ใหท้่านไดส้นุกสนานลานหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และ
อุปกรณ์ได ้อิสระตามอธัยาศยั (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ)  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ 
ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
เฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ใน
ตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที่
สวยงาม  และนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิง
สาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ 
“นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อย
นานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีก
ทั้งยงัมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสาย
สูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านสู่ “ซัปโปโร” เมืองหลวงแห่งเกาะฮอกไกโด เพือ่นาํท่านสู่ยา่น “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนด์
เนม เคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ย
นกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซปัโปโร  
นาํท่านชม “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสโลกแห่ง
แฟนตาซีที่เตม็ไปดว้ยแสงสีกบัเทศกาล “Sapporo White Illumination” ซ่ึงจะ
เป็นประจาํทุกปี ตน้ไมใ้นเมืองและตามทอ้งถนนไดรั้บการตกแต่งประดบั
ประดาดว้ยหลอดไฟสีต่างๆ ฤดูน้ีจะไดย้นิเพลงคริสตม์าสดงัไปทัว่เมืองและยงั
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สามารถเดินเที่ยวชมเทศกาล “Munich Christmas Market” ซ่ึงเป็นการนาํเอางานเทศกาลต่างๆ ที่จดัขึ้นตลอด
ทั้งปีในมิวนิค ประเทศเยอรมนียกมาไวท้ี่โอดาริปาร์ค เมืองซปัโปโรแห่งน้ี ที่น่ีจะมีร้านจาํหน่ายของชาํร่วยใน
เทศกาลคริสตม์าส และอาหารเยอรมนัเรียงรายกนัอยูม่ากมายใหท้่านเลือกซ้ือเลือกรับประทานไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อยา่ง” 
ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม หอมแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่าน
ไดล้ิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหนา้ต่าง อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั 
เน้ือแกะชั้นดี บริการแบบอ่ิมไม่อั้น 
 พักที่ TOKYO DOME HOTEL SAPPORO OR NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 
ดาว 

    
 
 

วนัทีห้่า ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ท าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา(ผ่านชม) - ห้างมติซุย 
เอ้าท์เลต็ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส่้วนใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของ
ฝากทอ้งถ่ินทีมี่ช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจาํลองของ
โรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือก
ซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้ชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอก
แบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้น
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กอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นที่ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที่จะยา้ยไป ที่ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี นาํท่านผา่นชม 
“หอนาฬิกา” ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง 
 จากนั้นเดินทางสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจาก
ทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิง
ชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง 
อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ KITAHIROSHIMA CLASSE HOTEL OR GRAND TERRACE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 
ดาว 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
16.45 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง  7-12 ธันวาคม 2559 (วนัรัฐธรรมนูญ) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 54,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  52,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 50,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  10-15 ธันวาคม 2559 (วนัรัฐธรรมนูญ) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 55,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  53,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 51,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 9/8/2559) 
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o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


