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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ออิอน 

 

02.20 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620  
10.50 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมอืงท่าทีม่ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมา
จากการทําการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบ

คลองโอตารอุันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 
เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลกิใชจ้ึงถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนสําหรับ
นักทอ่งเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร 

รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึง่มีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อีกทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์อง
ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด 
อาทเิช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยน

เทา่นัน้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  
 **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 
ทีพ่กั   โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ– สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – หมู่บา้นราเม็ง  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ - 

เต็มอ ิม่กบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนดิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโน
สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเล่นกจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ

หมิะ ณ เวลาน ัน้* 
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จากนัน้ นําทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกักขังในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่ว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดย
สวนสตัวแ์หง่นี้ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิอง

สตัวนั์น้ๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก 
นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุังอตุังแสนรู ้
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จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บา้นราเมน”หมู่บา้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับ
ยอ้นหลังไปตัง้แตส่มัยตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืกําเนดิราเมนขึน้ ณ เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสาน

บะหมีห่ลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และตอ่มาหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืง
อาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืกําเนดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน้ําซปุให ้
อยูไ่ดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน้ําซปุดว้ยน้ํามันหม ูหรอืจะเป็นน้ําซปุซอี ิ๊ วทีเ่คีย่วจากกระดูกหมูและน้ําสต๊อคซฟีู้ ด ปลา

ซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน้ํานอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของ
ราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นี้เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (ทา่นละ  1,000 เยน) 
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร ชมพพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์หง่แรกและแหง่เดยีวในญีปุ่่ น ตัว
อาคารสรา้งจากอฐิแดง แต่เดมิคือโรงงานผลติเบียร์ซ ึง่เปิดดําเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2419 ปัจจุบันกจิการ

เจรญิเตบิโตมโีรงงานหลายแหง่ทั่วญีปุ่่ น ตกึเกา่หลังนี้จงึถกูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรเ์ปิดใหผู้ส้นใจเขา้ชมได ้
ภายในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 3 ชัน้ และแสดงนทิรรศการบอกเลา่เรือ่งราวของกรรมวธิกีารผลติเบยีร ์เริม่ตัง้แต่การ
เก็บเกีย่วผลผลติจากเมล็ดพชืและขา้วบารเ์ลย ์ขัน้ตอนการหมัก จนกระทั่งกลั่นออกมาเป็นเบยีรช์นดิตา่งๆ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี 

Subway Odori และ Susukino ซึง่รา้นคา้ภายในทานุกโิคจนัิน้มหีลากหลายรา้นทีน่่าสนใจไม่ว่าจะเป็นCoach, Zara, 
Comme หรอืกระเป๋า Bao Bao จากแบรนด ์Issey Miyake ทีส่าวๆต่างตามล่าหามาครอบครองก็สามารถหาซือ้ไดท้ี่
ย่านนี้  หรือจะเป็นรา้นขายขนมรา้นดังชือ่ว่ารา้น “Shirakaba” มขีนมหลากหลายชนิดทีม่ีชือ่เสยีงของฮอกไกโด 

โดยเฉพาะผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากนม อาทเิชน่ เคก้โรล ลูกอมรสนมกลิน่ต่างๆ รสชาตหิอมหวานเหมาะแก่การซือ้ไป
ฝากเด็กๆเป็นอยา่งมาก 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทิ

เชน่ ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 
ทีพ่กั  โรงแรม TOBU SAPPORO HOTEL /PREMIER NAKAJIMA SAPPORO HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานโมอาย – ตลาดซปัโปโรโจไง – ดวิตีฟ้ร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น

แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่ว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา  
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อุทยานโมอาย มพีืน้ที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 

(ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 

ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง
ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
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เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน

อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว
หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทกุทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแนน่อน 

 

            
 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนั้นนําท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วม

แฟชัน่ทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ทีน่ั่ง และม ี

Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
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คํา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม TOBU SAPPORO HOTEL/PREMIER NAKAJIMA SAPPORO HOTEL ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัทีห่า้  สวนโอโดร ิ- ทาํเรยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด –สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออก  ไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 
1,400 เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจหรอืจัดงานประเพณีในเทศกาลตา่ง ๆ ทีส่วนแหง่นี้ 

 จากนัน้นําทา่นชมดา้นนอกของ ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ

บาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มา
ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่ม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญ

ของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
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  ไดเ้วลาอันสมควรนําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
12.05 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

****************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 12 มกราคม 2562 26,999 8,000 

09 – 13 มกราคม 2562 28,999 8,000 

10 – 14 มกราคม 2562 28,999 8,000 

11 – 15 มกราคม 2562 28,999 8,000 

12 – 16 มกราคม 2562 28,999 8,000 

15 – 19 มกราคม 2562 28,999 8,000 

16 – 20 มกราคม 2562 28,999 8,000 



  

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (ZG) SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (XJ) 
 
 
 

17 – 21 มกราคม 2562 28,999 8,000 

18 – 22 มกราคม 2562 28,999 8,000 

19 – 23 มกราคม 2562 28,999 8,000 

22 – 26 มกราคม 2562 28,999 8,000 

23 – 27 มกราคม 2562 28,999 8,000 

24 – 28 มกราคม 2562 28,999 8,000 

25 – 29 มกราคม 2562 28,999 8,000 

26 – 30 มกราคม 2562 28,999 8,000 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 28,999 8,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 28,999 8,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 28,999 8,000 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

16 – 20 กุมภาพนัธ ์2562 30,999 8,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2562 30,999 8,000 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

22 – 26 กุมภาภนัธ ์2562 28,999 8,000 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 28,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 28,999 8,000 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 28,999 8,000 

01 – 05 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

02 – 06 มนีาคม 2562 28,999 8,000 
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05 – 09 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

06 – 10 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

07 – 11 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

08 – 12 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

09 – 13 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

12 – 16 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

13 – 17 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

14 – 18 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

15 – 19 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

16 – 20 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

19 -23 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

20 – 24 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

22 – 26 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

23 – 27 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

26 - 30 มนีาคม 2562 28,999 8,000 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


