
 

 

 

 

 
 

 



 

 

** สมัผสัแหลง่นํา้แร่บริสทุธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่ น ณ “สวนน า้แร่ฟุกุดาช”ิ  

** ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของเกาะฮอกไกโด 
** สนกุสนานกบัการ “น่ังรถไฟท้องถิ่น” เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหมอ่กีรูปแบบหนึง่ที่ไมค่วรพลาด 
** ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านโอโดริ 
** ให้ทา่นได้ผอ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์เมนูขาปูยกัษ์ แบบอิ่มไมอ่ัน้ 

 ** บริการทา่นด้วยน า้ดื่มที่ญี่ ปุ่นทา่นละ 1ขวด/วนั 
 
ก าหนดการเดนิทาง 10-14 / 11-15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต์) 

 (หากท่านมีจองตัว๋ภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที ่ก่อนจองตัว๋ดว้ยค่ะ) 
 
วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  
 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

 
วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภเูขาโชวะชนิซัง - ทะเลสาบโทยะ - สวนน า้แร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น 
23.55 น. เหินฟา้สู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดื่มบนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 

08.25 น.  เดินทางถงึ สนามบินชิโตเซ ่ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
 นําทา่นเดินทางสู ่“เมืองโนโบริเบ็ทส”ึ ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทกุทา่นจะได้เห็นบอ่นํา้ร้อนคที่มีควนัพวยพุง่ออกมาจาก

พืน้หินพร้อมกบักลิน่กํามะถนั ให้ทา่นได้เก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์  
  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชม “ภเูขาไฟโชวะชนิซัง” ภเูขาไฟน้องใหมท่ีเ่กิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึง่ระเบิดปะทตุิดตอ่กนันาน

ถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภเูขาโชวะ ดงัทีเ่ห็นอยู ่ปัจจบุนัภเูขาโชวะ อยูใ่นการดแูลของรัฐบาลญ่ีปุ่ น ในฐานะเป็นอนสุรณ์ทาง
ธรรมชาติแหง่พเิศษ นอกจากนีบ้ริเวณเชิงเขายงัเป็นท่ี อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสนีํา้ตาล ซึง่ เป็นหมีพนัธุ์ที่หาได้ยากในปัจจบุนั จะพบ
แตใ่นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเ่กาะคริูนเทา่นัน้ 

 จากนัน้นาํทา่นผา่นชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร 
เป็นทะเลสาบท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก นําทา่นชม “สวนน า้แร่ฟุกุดาชิ” เป็นหนึง่ในบรรดาแหลง่นํา้แร่ผดุ ที่ผดุออกมา
จากภเูขาไฟโยเต ซึง่ได้รับคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 นํา้แร่ที่มีช่ือเสยีงของประเทศญ่ีปุ่ น  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที่ HOTEL HILTON NISEKO VILLAGE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแหง่นี ้ทา่นจะได้สมัผสักบัการอาบนํา้แร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า การอาบนํา้แร่ จะ
ทําให้ เลอืดลมด,ี ผิวพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมื่อยล้า และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 



 

 

   
 
 
วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - น่ังรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ -  

ช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเดินทางสู ่“เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่กบัอา่วโอตารุ ซึง่ในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแหง่นีไ้ด้ถกูใช้เป็นเส้นทางในการขนสง่สนิค้า จาก
คลงัสนิค้าในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัทา่เรือบริเวณปากอา่ว ให้ทา่นเดินเลน่ พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเกา่แก่
ริมคลองสดุ คลาสสกิ และววิทิวทศัน์ที่สวยงาม และนําทา่นสู ่“ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นช้อปปิง้สาํคญัของ
เมืองตัง้อยูไ่มไ่กลจากคลองโคตารุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ “ร้านเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํา้โบราณ” อีก
ทัง้ตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le 

TAO มีให้ทา่นได้ชิมลิม้ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายร้าน อกีทัง้ยงัมีของที่ระลกึและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ทา่นเดินชม
ได้ตามอธัยาศยั บนถนนเส้นนีเ้ช่ือมตอ่กบัถนนสายสชิู “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซชิู ซาชิมิ รามเมง รวมถงึร้านท่ี
อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้นําทา่นเปลีย่นอริยาบถ “น่ังรถไฟท้องถิ่น” เพื่อเดินทางสู ่“เมืองซปัโปโร”ให้ทา่นทดลองใช้บริการ
รถไฟในญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสยีง และได้ช่ือวา่เป็นการคมนาคมทีเ่ป็นท่ีนยิมที่สดุของคนญ่ีปุ่ น ทา่นจะสนกุสนานกบัการนัง่รถไฟเพื่อ
ประสบการณ์ที่แปลกใหมอ่กีรูปแบบหนึง่พร้อมชมบรรยากาศริมทะเลของอา่วอิชิคาริ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่“โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบโิตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของ
เกาะฮอกไกโด ทา่นสามารถเดินชมอปุกรณ์การผลติยคุแรกเร่ิม แบบจําลองของโรงงาน และกระบวนการผลติ รวมทัง้ศกึษา
ประวตัิความเป็นมาของผลติภณัฑ์นม พร้อมทัง้เลอืกชิม และเลอืกซือ้ช็อคโกแลตแบบตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นสู่
ยา่น “ย่านซูซูกิโนะ” (SUSUKINO) ซึง่เป็น แหลง่ช้อปปิง้สนิค้า อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือ้ผ้า รองเท้าแฟชัน่มากมาย และยงั
เป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปด้วยนกัทอ่งเทีย่วนกัชิม อีกทัง้ยงัมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการ
ขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่ร้านราเมง็ใจกลางเมอืงซปัโปโร 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
@ เลือกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการด้วยอาหารทะเลนานาชนดิ อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทัง้ ปูสุไว ปขูน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่วัโต กุ้งทะเล ให้ทา่นได้ลิม้ลองรสชาติสดใหมจ่ากทะเล 



 

 

อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิ่มไมอ่ัน้  
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพ่ือยนืยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 
 พักที่ HOTEL MYSTAYS SAPPORO หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

   
วันที่สี่ ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ตลาดปลานิโจ - ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ+ย่านโอโดริ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต็ -  

เมนูขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเข้าชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสแีดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ตกึแดงหลงันีใ้ช้เป็นท่ีทํา
การรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2429 และใช้ตอ่เนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่ทําการหลงัใหมเ่ป็นอาคาร
ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด้่านหลงัตกึแดงหลงันี ้จากนัน้นําทา่นสู ่“ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ที่สดุของเมืองซปั
โปโร ตลาดปลาแหง่นีส้ร้างขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นีรู้้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัว์
ทะเลท่ีจบัได้สว่นใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึง่จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ทา่เรือเลยทีเดียว ลกูค้าสว่นใหญ่
จะมีทัง้นกัทอ่งเที่ยวในประเทศและตา่งประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจบัจา่ยใช้สอยกนัเสมอ ท่ีนี่ยงัขึน้ช่ือเร่ือง ไขห่อยเมน่และ
ไขป่ลาแซลมอ่น 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น แบบไมอ่ัน้ 
นําทา่นสูย่า่น “ทานูกิโคจิ” ทา่นจะได้เลอืกซือ้สนิค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้ นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของ
ที่ระลกึ เสือ้ผ้า สนิค้าแบรนด์เนม เคร่ืองสาํอางค์ เป็นต้น และนําทกุทา่นช้อปปิง้ตอ่ที่ “ย่านโอโดริ” ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
ห้างสรรพสนิค้าชัน้นําและเป็นยา่นการค้าเกา่แก่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ให้ทกุทา่นเดินเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยั จากนัน้เดินทาง
สู ่“ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo พร้อมด้วยสนิค้าสาํหรับทกุคนตัง้แตส่นิค้าแฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถงึอปุกรณ์กีฬาและสนิค้าทัว่ไป 
นอกจากนีภ้ายในห้างยงัมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทัง้ช้อป และ ชิมตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 



 

 

วันที่ห้า สนามบนิชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสมัภาระใหเ้รียบร้อย) 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่นามบนิชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.55 น. เหินฟา้สูก่รุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 
15.10 น. เดินทางถงึเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดื่มบนเคร่ือง มือ้กลางวัน ส าหรับทุกท่าน] 
หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อกีทัง้โรงแรมตา่งๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับยา่น และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  
ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนําเที่ยวเป็นสาํคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

เดินทาง 10-14 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต์) 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 43,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่ีเตียง 41,900 บาท 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -15,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทําการจองคะ่ 

 

เดินทาง 11-15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต์) 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 45,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่ีเตียง 43,900 บาท 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -15,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทําการจองคะ่ 
 



 

 

@ที่น่ังตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่น่ังเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 
หากลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือระบหุมายเลขทีน่ ัง่ล่วงหนา้ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมเร่ิมตน้ 400 บาท/ท่าน/เทีย่ว 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (คา่ทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 21/12/2561) 
o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) 
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง  ***ไมคุ่้มครองเด็กอายตุํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตทา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
o นํา้ดื่มที่ญ่ีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o คา่ทําหนงัสอืเดินทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสอืเดินทาง 
o คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอ่ทา่น)  

หรือ ซือ้นํา้หนกักระเป๋าเพิม่ลว่งหน้าก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เทีย่ว/ทา่น) 
o คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไมพ่ร้อมคณะ หรือเปลีย่นคนเดินทาง (สอบถามคา่ใช้จา่ยกบัเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
o คา่วซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ประเภททอ่งเที่ยวระยะสัน้ (สาํหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 



 

 

o เนื่องด้วยไมต้่องยื่นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไมท่ําการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชดัเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่
ไม่สามารถทานได้ 
ต้องแจ้งพร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งช้า 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึงจํานวนท่ีระบ ุ
o กรณีทา่นมีการเดินทางด้วยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองที่นัง่ หากไมม่ีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่

สามารถเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้  
o ในระหวา่งการทอ่งเที่ยวนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  
o คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด้  
o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรัฐบาล

ญ่ีปุ่ นได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวซีา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่งอยูน่อกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไมส่ามารถ
รอทา่น ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทาํหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการ
ติดตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พํานกั
อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทําหน้าท่ีช่วยเหลอืเจรจา แตอํ่านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือลา่ช้าของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือและคาํนงึถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสาํคญั 

o เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 


