
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

               
 
 
 

** สมัผสัแหล่งน ้ำแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่ น ณ “สวนน ้ำแร่ฟุกุดำชิ”  
** ชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝำกทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกำะฮอกไกโด 
** สนุกสนำนกบักำร “น่ังรถไฟท้องถิน่” เพ่ือประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ควรพลำด 
** ชอ้ปป้ิงสินคำ้หลำกหลำยท่ี ย่ำนทำนูกิโคจ ิ, ย่ำนซูซูกิโนะ และ ย่ำนโอโดริ 
** ให้ท่ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น ้ำแร่ออนเซ็น + อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์เมนูขำปูยักษ์ แบบอ่ิมไม่อั้น 

 ** บริกำรท่ำนดว้ยน ้ำดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วนั 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 10-14 / 11-15 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 
 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง - สนำมบนิชิโตเซ่ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 3 เคำน์เตอร์ 4 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ ์ 
 เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

วนัที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จโิกกุดำนิ - ภูเขำโชวะชินซัง - ทะเลสำบโทยะ - สวนน ้ำแร่ฟุกิดำชิ - ออนเซ็น 

23.55 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ620 
(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

[บริกำรท่ำนด้วย >> เซ็ตอำหำรร้อนเมนูไก่+น ้ำด่ืมบนเคร่ือง มือ้เช้ำ ส ำหรับทุกท่ำน ] 

08.25 น.  เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจำกผำ่นขั้นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขำนรก จโิกกดุำน”ิ ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นบ่อน ้ ำร้อนคท่ีมีควนัพวย

พุ่งออกมำจำกพ้ืนหินพร้อมกบักล่ินก ำมะถนั ใหท่้ำนไดเ้กบ็ภำพควำมงดงำมอนัเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
ท่ียงัคงอยูช่ัว่กลัป์  

  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนชม “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” ภูเขำไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจำกกำรสัน่สะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิด

ปะทุติดต่อกนันำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็นภูเขำโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขำโชวะ อยูใ่นกำรดูแลของรัฐบำล
ญ่ีปุ่น ในฐำนะเป็นอนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ นอกจำกน้ีบริเวณเชิงเขำยงัเป็นท่ี อนุรักษพ์นัธุห์มีสีน ้ ำตำล 
ซ่ึง เป็นหมีพนัธุท่ี์หำไดย้ำกในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกำะฮอกไกโด เกำะซำคำริน และหมู่เกำะคูรินเท่ำนั้น 

 จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นชม “ทะเลสำบโทยะ” เป็นทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นโดยมีเสน้รอบวงยำวถึง 43 
กิโลเมตร เป็นทะเลสำบท่ีมีควำมงดงำมเป็นอยำ่งมำก น ำท่ำนชม “สวนน ำ้แร่ฟุกุดำชิ” เป็นหน่ึงในบรรดำแหล่ง
น ้ ำแร่ผดุ ท่ีผดุออกมำจำกภูเขำไฟโยเต ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 น ้ำแร่ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น  
 รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 พกัที่ HOTEL HILTON NISEKO VILLAGE หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กำร
อำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่นคลำยควำมเมื่อยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำ
ผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

   
 



 

 

วนัที่สำม เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไกมำจ ิ- น่ังรถไฟท้องถิ่น - โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ -  
ช้อปป้ิงย่ำนซูซูกิโนะ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงโอตำรุ” ชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีควำมยำว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่ำวโอตำรุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมำณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทำงใน
กำรขนส่งสินคำ้ จำกคลงัสินคำ้ในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรือบริเวณปำกอ่ำว ใหท่้ำนเดินเล่น พร้อมถ่ำยรูป
ตำมอธัยำศยั กบัอำคำร โกดงัเก่ำแก่ริมคลองสุด คลำสสิก และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำม และน ำท่ำนสู่ “ถนนซำไกมำ
จ”ิ (Sakaimachi Street) ยำ่นชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจำกคลองโคตำรุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ือง
แกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นำฬิกำไอน ้ ำโบรำณ” อีกทั้งตลอดสองขำ้งทำงของถนนซำไกมำจิ ยงัเต็ม
ไปดว้ยร้ำนคำ้ขำยขนมแสนอร่อยนำนำชนิดโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ร้ำนช่ือดงั Le TAO มีใหท่้ำนไดชิ้มล้ิมลอง หรือ 
ซ้ือกลบักนัมำกมำยหลำยร้ำน อีกทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ใหท่้ำนเดินชมไดต้ำมอธัยำศยั 
บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสำยสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรำยดว้ยร้ำน ซูชิ ซำชิมิ รำมเมง รวมถึงร้ำนท่ี
อำหำรซีฟู๊ ดสดๆ จำกนั้นน ำท่ำนเปล่ียนอริยำบถ “นั่งรถไฟท้องถิ่น” เพื่อเดินทำงสู่ “เมืองซปัโปโร”ใหท่้ำน
ทดลองใชบ้ริกำรรถไฟในญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่ำเป็นกำรคมนำคมท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น ท่ำนจะ
สนุกสนำนกบักำรนัง่รถไฟเพ่ือประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงพร้อมชมบรรยำกำศริมทะเลของอ่ำวอิ
ชิคำริ 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะพำร์ค” ท่ีถือเป็นของฝำกทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเกำะฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถเดินชมอุปกรณ์กำรผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจ ำลองของโรงงำน และ
กระบวนกำรผลิต รวมทั้งศึกษำประวติัควำมเป็นมำของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่ำงๆ ไดต้ำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนสู่ยำ่น “ย่ำนซูซูกโินะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคำ้ 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผำ้ รองเทำ้แฟชัน่มำกมำย และยงัเป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยนบัพนัเต็มไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้ำนรวงท่ีขำยรำเมง็มำกมำยจนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ ตรอกรำเมง หรือ “รำเมง็
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ำนรำเมง็ใจกลำงเมืองซปัโปโร 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
@ เลอืกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ตอ์ิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปยูักษ์ 3ชนดิ”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พเิศษ!!! กรณ ี1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริกำรดว้ยอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ สุดยอดอำหำรทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่ำง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทำรำบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท่้ำนไดล้ิ้มลองรสชำติสด
ใหม่จำกทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหม ูเน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริกำรแบบอ่ิมไม่อั้น  
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 



 

 

 พกัที่ HOTEL MYSTAYS SAPPORO หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

    
 

วนัที่ส่ี ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ - ตลำดปลำนิโจ - ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิโคจ+ิย่ำนโอโดริ - ห้ำงมิตซุย เอ้ำท์เล็ต -  
เมนูขำปูยักษ์ไม่อั้น 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนเขำ้ชม “ท ำเนยีบรัฐบำลเก่ำ” เป็นอำคำรสไตลนี์โอบำร๊อคอเมริกำท่ีสร้ำงดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอก
แบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใชอิ้ฐไปจ ำนวนมำกกว่ำ 2.5 ลำ้น
กอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท ำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยำวมำนำนถึง 80 ปี 
ก่อนท่ีจะยำ้ยไป ท่ีท ำกำรหลงัใหม่เป็นอำคำรทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่ำ้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี จำกนั้นน ำท่ำนสู่ 
“ตลำดปลำนิโจ” ตลำดอำหำรทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลำดปลำแห่งน้ีสร้ำงข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 1903 และ
ตลำดแห่งน้ีรู้จกักนัในนำม “ครัวทะเลของชำวเมืองซปัโปโร” เพรำะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะหำไดจ้ำก
ทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีควำมสดมำกเหมือนไปเดินซ้ือท่ีท่ำเรือเลยทีเดียว ลกูคำ้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนกัท่องเท่ียว
ในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงชำวบำ้นเขำ้มำจบัจ่ำยใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลำแซลม่อน 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พิเศษ!!ทำนขำปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
น ำท่ำนสู่ยำ่น “ทำนูกโิคจ”ิ ท่ำนจะไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส์ กลอ้งถ่ำยรูป 
ของฝำกของท่ีระลึก เส้ือผำ้ สินคำ้แบรนดเ์นม เคร่ืองส ำอำงค ์เป็นตน้ และน ำทุกท่ำนชอ้ปป้ิงต่อท่ี “ย่ำนโอโดริ” 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำและเป็นยำ่นกำรคำ้เก่ำแก่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ใหทุ้กท่ำนเดินเลือกซ้ือ
ไดต้ำมอธัยำศยั จำกนั้นเดินทำงสู่ “ห้ำงมติซุย เอ้ำท์เลต็ (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงั
จำกทัว่โลก อำทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคำ้ส ำหรับทุกคนตั้งแต่สินคำ้แฟชัน่
หญิงชำยและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬำและสินคำ้ทัว่ไป นอกจำกน้ีภำยในหำ้งยงัมีศนูยอ์ำหำรขนำดใหญ่ภำยในหำ้ง 
อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตำมอธัยำศยั 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 



 

 

    
 

วนัที่ห้ำ สนำมบินชิโตเซ่ - ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 

09.55 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริกำรท่ำนด้วย >> เซ็ตอำหำรร้อนเมนูไก่+น ้ำด่ืมบนเคร่ือง มือ้กลำงวัน ส ำหรับทุกท่ำน] 

  
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆท่ีระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนท่ีตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหว่ำงกำรน ำเท่ียวเป็นส ำคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เดนิทำง 10-14 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 43,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  43,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บำท 

 เด็กทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 
 

เดนิทำง 11-15 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  45,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บำท 

 เด็กทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 

 
@ที่นั่งตัว๋กรุ๊ป สำยกำรบินจะจดัที่นัง่เป็นกลุ่มแบบครอบครัวตำมเหมำะสม@ 

หากลูกค้ามีความต้องการซือ้ระบุหมายเลขท่ีน่ังล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมต้น 400 บาท/ท่าน/เท่ียว 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
o ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  (ค่ำทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ (ค  ำนวณ ณ วนัท่ี 21/12/2561) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมท่ีพกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหว่ำงเดินทำง  
o กำรบริกำรของมคัคุเทศก์จำกเมอืงไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ำด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)  

หรือ ซ้ือน ้ ำหนกักระเป๋ำเพ่ิมล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง 4วนั (รำคำ 10 ก.ก จ่ำยเพ่ิม 750 บำท/เท่ียว/ท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพ่ิมเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท 
o ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำงมำกกว่ำ 45 วนัก่อนเดินทำง ยดึมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 45 วนัก่อนเดินทำง ยดึเงนิ 100% ของรำคำทัวร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีำยุเหลอืกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน พร้อมระบุห้องนอน, 
อำหำรที่ไม่สำมำรถทำนได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ำรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง เป็นอยำ่งชำ้ 

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ  ำนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัท่ีส ำรองท่ีนัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่ำงกำรท่องเท่ียวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรท่ีท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดท่ีท ำใหท่้ำนไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตำมรำยกำรท่ีระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรพ ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถกูเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ  ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมท่ีวำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ี
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือเจรจำ แต่อ  ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดกำรสูญหำยของ 
สมัภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 


