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 ** 3 งาน เทศกาลหิมะซัปโปโร, เทศกาลแกะสลักน ้าแข็งอาซาฮิคาวะ และเทศกาลแสงเทียนโอตารุ  
** สัมผสัความน่ารักของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวมากมายอยา่งใกลชิ้ด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” 
** ชิมชอ้ปของฝากทอ้งถิ่นที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ณ  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
** ชอ้ปป้ิงของฝากและสินคา้หลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ” 
** ให้ท่านไดผ่้อนคลาย “อาบน ้าแร่ แช่สปา+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

พเิศษทุกคณะ!! รับส่วนลดท่านละ 1,000.- (*10ท่านแรก) 

ก าหนดการเดินทาง 5-9 / 6-10 / 7-11 กุมภาพันธ์ 2563 (วนัมาฆบูชา) 
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(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวนแจ้ง ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
22.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 9-10 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

 

วันที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค) - ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิ
โนะ - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู+ขาปูยักษ์ 

02.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือเช้า ส าหรับทุกท่าน ] 

10.40 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ท่ีถือเป็นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั  
ให้ท่านสัมผสัธีมการจดัแสดงดา้นหนา้ทางเขา้ ท่ีตกแต่อย่างสวยงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย ท่ามกลางทางเดิน
เล็กๆที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวบริสุทธ์ิ และมีมุมยอดฮิตในการถ่ายภาย ณ หนา้หอนาฬิกา 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม “งานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร” ประจ าปี 2020 (Sapporo Snow Festival) จดัขึ้นในช่วงวนัท่ี 4-11 
กุมภาพนัธ์ 2020 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 8 วนั โดยภายในงานจะมีการจดัแสดงโชวผ์ลงานแกะสลกัน ้าเเข็ง
มากกว่า 200 ช้ิน และประดบัดว้ยแสงไฟหลากสีสันสวยงาม และน าท่านชม “สวนโอโดริ” หรือ “Odorikoen” 
ท่ีเป็นทั้งสวนและถนนท่ีตดัผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวนัออกไปตะวนัตก เป็นสถานท่ีจดัเทศกาลหิมะระดบั
โลก ซ่ึงมีการแข่งขนัประกวดประติมากรรมน ้าแข็งจากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยท่ีไดเ้ขา้ร่วม อีกทั้งยงั
เคยไดร้ับรางวลัชนะเลิศในเทศกาลน้ี  

    
จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงย่าน “ทานูกโิคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา 
เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนด์เนม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกิโนะ” 
(SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็น
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แหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงท่ีขายราเม็งมากมายจน
ไดร้ับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเมง็โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูหมู+ขาปูยกัษไ์ม่อั้น 
 พกัที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่  แช่สปา เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบ
น ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญ
ของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วันที่สาม เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต - เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านชม เนินพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเมอืงซัปโปโร ถือว่า
เป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาว
ญี่ปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 
เมตรและมีน ้าหนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม 
โดยเฉพาะในชว่งฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์ลอ้มรอบรูปป้ัน
พระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลง สร้างไวเ้พื่อเป็นพุทธศิลป์ให้คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสักการบูชา จากนั้นน า
ท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเดก็ จนถึง
อุปกรณก์ีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิม
ตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารมิตซุย เอ้าท์เล็ต (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 
จากนั้นน าท่านสู่ “เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ” เป็นงานเทศกาลหิมะประจ าฤดูหนาวที่เมืองอาซาฮิคาวะ มกีารจดั
แสดงรูปป้ันหิมะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก การประดบัไฟในเมือง ตลาดหนา้หนาว และกจิกรรมมากมาย ซ่ึงเป็นช่วง
เดียวกบังานเทศกาลหิมะท่ีซัปโปโร ภายในงาน จะไดช้มผลงานรูปป้ันจากหิมะท่ีใหญ่ที่สุดในโลก สัญลกัษณ์
ของงานเทศกาลหิมะท่ีน่ี ที่มีความสูง 20 เมตร ความกวา้ง 30 เมตร การประดบัไฟภายในเมือง ไลทอ์พัหิมะ 
พร้อมทั้ง กิจกรรม และ ของอร่อยอีกมากมาย 
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น าทุกท่านเดนิทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหาร
นานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารเยน็แบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ส่ี  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ -  
                         เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” สวนสัตวแ์ห่งน้ีเปิดเม่ือ
ปี 1967 เป็นสวนสัตวย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง และยงัอยู่เหนือสุดของ เกาะ
ญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ และสัตวท์ี่อาศยั
อยู่ในโซนขั้วโลก ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของ
เหล่าสัตวเ์มืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตวแ์ห่งน้ีถือว่าเป็นตน้แบบ
ของสวนสัตวท์ั้งหมดในญี่ปุ่น ทั้งการออกแบบให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลืนและเน้ือท่ีอนักวา้งใหญ่
ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิริงๆ สัมผสัความน่ารกัของเหล่าสัตวเ์มืองหนาวมากมายอย่างใกลชิ้ด อาทิ “หมีขั้วโลก
เหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน ้า, ลิงอุรังอุตงั, กวางเรนเดียร์, เสือดาวหิมะ (SNOW 
LEOPARD), หมีสีน ้าตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย พิเศษ!!ไฮไลท์ของเพนกวินจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว 
โดยสวนสัตว์จะน าพวกมนัออกมาเดินพาเหรด ให้ท่านได้เกบ็ภาพประทับใจอย่างใกล้ชิด 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนักนัท ารา
เมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน
ของราเมนอะซะฮิคะวะเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ ณ หมู่บา้นราเมน เพื่อไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโอตารุ” เพ่ือน าท่านช็อปป้ิง ณ  “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ป
ป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  
และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อย
นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านช่ือดงั Le TAO มีให้ท่านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีก
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ทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อกบัถนนสาย
สูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ  

   
น าท่านสู่ “คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทียนหิมะ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรือ OTARU 
SNOW LIGHT PATH) ซ่ึงจดัขึ้นท่ี คลองโอตารุ ที่ประดบัดว้ยแสงเทียนสีส้มสะทอ้น เรียบทางเดินที่มีหิมะขาว
โพลนปกคลุม ที่มีความยาว 1,140 เมตร อีกทั้งคลองน้ียงัเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบั
อาคาร โกดงัเก่าแกริ่มคลองสุด คลาสสิก และวิวทวิทศัน์ทีส่วยงาม 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

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

11.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 
18.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือกลางวัน ส าหรับทุกท่าน] 
 

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

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง   5-9 กุมภาพันธ์ 2563 (วนัมาฆบูชา) 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 37,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -14,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง   6-10 / 7-11 กุมภาพันธ์ 2563 (วนัมาฆบูชา) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 39,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  39,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 37,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -14,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

@ที่นัง่ตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่นัง่เป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกค้ามีความต้องการซ้ือระบุหมายเลขที่น่ังล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมต้น 400 บาท/ท่าน/เที่ยว 
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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 7/8/2562) 
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 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรัมต่อท่าน)  

หรือ ซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพ่ิมล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพ่ิม 750 บาท/เท่ียว/ท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เป็นอย่างชา้ 

 
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  

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  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น NEW HOKKAIDO SNOW FEST เทศกาลแกะสลกัหิมะซัปโปโร-เทศกาลแสงเทียนโอตารุ 5D3N (XJ) 

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


