
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

               
 

** ชมความสวยงามของ ดอกซากรุะ ที�บานสะพรั�งบนเกาะฮอกไกโด 
** สัมผสัแหล่งนํ"าแร่บริสุทธิ&  1 ใน 100 ของประเทศญี�ปุ่น ณ “สวนนํ�าแร่ฟุกุดาชิ” 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากทอ้งถิ�นที�มีชื�อเสียงที�สุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปปิ" งสินคา้หลากหลายที� ย่านทานูกโิคจิ และ ย่านซูซูกโินะ 
** ชม ดอกซากรุะ กวา่ 8,000 ตน้ ณ “TODA MEMORIAL PARK” 
** บริการท่านดว้ยนํ�าดื,มที,ญี,ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 2 - 6 / 4 - 8 พฤษภาคม 2561  
 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั"น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ"นเครื�อง 
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที,สอง ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ช้อปปิ� งย่านทานู

กโิคจิ+ย่านซูซูกโินะ 
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั"นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 จากนั"นนาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park” ถูกสร้างขึ"นเพื�อเป็นเกียรติแก่ครูToda 

นกัวชิาการผูเ้ป็นประธาน สมาคมที�มุ่งเนน้การปฏิบติัตามแบบพุทธศาสนา อีกทั"งบริเวณนั"นยงัใชเ้ป็นสุสานแบบ
ตะวนัตก ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะภายในสวนจะมีตน้เชอรี�และซากุระที�นาํมาปลูกไวเ้มื�อถึงฤดูใบไมผ้ลิ ดอก



ซากุระประมาณ 8,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพรั�งสวยงาม ซึ� งนบัเป็นจุดที�ชมซากุระที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งบน
เกาะฮอกไกโด ใหท้่านไดถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเพลิดเพลิน.... (ความสวยงามของดอกซากุระ...
ขึ %นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั"นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค” ที�ถือเป็นของฝากทอ้งถิ�นที�มีชื�อเสียง
ที�สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเริ�ม แบบจาํลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั"งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั"งเลือกชิม และเลือกซื"อช็อคโกแล
ตแบบต่างๆไดต้ามอธัยาศยั จากนั"นใหทุ้กท่านชอ้ปปิ" งยา่น “ทานูกโิคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซื"อสินคา้มากมาย อาทิ
เช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที�ระลึก เสื"อผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื�องสาํอางค ์
เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซึ� งเป็น แหล่งชอ้ปปิ" งสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื"อผา้ รองเทา้
แฟชั�นมากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ยนกัท่องเที�ยวนกัชิม อีกทั"งยงัมีร้านรวง
ที�ขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลาง
เมืองซปัโปโร 

 � รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 � พกัที, HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

@ เลือกซื�อเมนูเสริม: บุฟเฟ่ต์อิ�มไม่อั�น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  

จ่ายเพิ�มท่านละ 1,900 บาท  *** พเิศษ!!! กรณ ี1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
 บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  

“ปู 3 อย่าง” ทั�ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดลิ้"มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั"งยงัมีเนื"อหมู เนื"อววั ชั"นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิ�มไม่อั"น (สามารถแจ้งซื%อเพิ,มตอนจอง
ทัวร์เท่านั%นหรือก่อนเดินทาง 10วนั) 

   
 

วนัที,สาม ทาํเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ศาลเจ้าฮอกไกโด + สวนมารุยาม่า - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - 

ถนนซาไกมาจิ - ภูเขาโยเตอ ิ- สวนนํ�าแร่ฟุกดิาชิ - ออนเซ็น 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั"นนาํท่านเขา้ชม “ทาํเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที�สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั"งหลงั โดย
ลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 
ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงันี" ใชเ้ป็นที�ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั"งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื�องยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที�จะยา้ยไป ที�ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั"นซึ� งตั"งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงันี"  นาํท่านผา่นชม 
“หอนาฬิกา” ซึ� งมีความเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ที�สาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ�ง จากนั"นนาํ
ท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะเมืองฮอก



ไกโด ศาลเจา้ชินโตนี"คอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ที�นี�ก็เป็นที�สาหรับใหค้นทอ้งถิ�นไดก้ราบไหวสิ้�งศกัดิ& สิทธิ& ที�
สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งนี"  เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ดอกซากุระ ที�ปลูก
อยูบ่ริเวณรอบศาลเจา้ฮอกไกโด และนาํท่านชม “สวนมารุยาม่า” พื"นที�ที�ใหญ่ที�สุดในเมืองซปัโปโร สองขา้งทาง
จะเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระสูงใหญ่ ใหทุ้กท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ขึ%นอยู่กับสภาพอากาศ)  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที�มีความยาว 1,140 เมตร และเชื�อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ� งใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื� องฟู คลองแห่งนี" ไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที�สวยงาม และนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมา

จิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปปิ" งสาํคญัของเมืองตั"งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ� งเป็นที�ตั"งของ “ร้านเครื�อง
แกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํ"าโบราณ” อีกทั"งตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็
ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิ�งร้านชื�อดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้มลิ"มลอง หรือ 
ซื"อกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั"งยงัมีของที�ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
บนถนนเส้นนี" เชื�อมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที�
อาหารซีฟู๊ ดสดๆ ใหท้่านผา่นชม “ภูเขาโยเตอิ” ที�ไดรั้บการกล่าวขานกนัวา่เป็น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด 
ภูเขานี" มีชื�อเสียงในเรื�องนํ"าพุธรรมชาติที�เกิดจากการละลายของหิมะ จากนั"นนาํท่านชม “สวนนํ�าแร่ฟุกุดาชิ” เป็น
หนึ�งในบรรดาแหล่งนํ"าแร่ผดุ ที�ผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ� งไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นํ"าแร่ที�มี
ชื�อเสียงของประเทศญี�ปุ่น  
� รับประทานอาหารคํ,า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

� พกัที, TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี"  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ"าแร่ หรือ ออนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การ
อาบนํ"าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที,สี, ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมอืงโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกดุานิ - หมู่บ้านไอนุ - เอ้าท์เลต็ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญี�ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบที�มีความงดงามเป็นอยา่งมาก จากนั"นนาํท่านชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที�
เกิดจากการสั�นสะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซึ� งระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ 
ดงัที�เห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยูใ่นการดูแลของรัฐบาลญี�ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้



ท่านเลือกซื"อ ขนม ของฝากทอ้งถิ�น ณ จุดบริการแห่งนี"ตามอธัยาศยั จากนั"นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริ

เบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนํ"าร้อนที�มีควนัพวยพุง่ออกมาจากพื"นหินพร้อมกบั
กลิ�นกาํมะถนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�ยงัคงอยูช่ั�วกลัป์ 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั"นนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” ใหท้่านไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาว หมู่บา้นไอนุ เป็น
หมู่บา้นที�สร้างขึ"นบนฝั�งทะเลสาบโปโรโตะที�มีธรรมชาติที�สวยงาม ปากทางเขา้หมู่บา้นมีรูปปั" นสูง 16 เมตรของ
หวัหนา้เผา่ ที�นี�มีพิพิธภณัฑแ์สดงสมบติัอนัมีค่าของชาวเผา่ เครื�องมือใชส้อยที�หาดูไดย้าก ใหท้่านไดศึ้กษาวถีิ
ชีวติอนัแสนจะเรียบง่ายพร้อมพิธีกรรมอนัสาํคญัต่างๆ ของชนชาวไอนุ พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจกบัชาวไอนุที�มีความน่ารัก นาํท่านสู่ “เอ้าท์เลต็” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมชื�อดงัจากทั�วโลก อาทิเช่น 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั"งแต่สินคา้แฟชั�นหญิงชายและเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทั�วไป นอกจากนี"ภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั"งชอ้ป และ ชิม
ตามอธัยาศยั   
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที, AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัที,ห้า สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ,งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั"นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั"งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี"อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั"ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั"งนี" ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 



เดนิทาง 2 - 6 พฤษภาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ"นไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัnวเครื�องบิน ลด (ทั"งเดก็และผูใ้หญ่) -22,000 บาท 

 เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัnวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง 4 - 8 พฤษภาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ"นไป 

ผูใ้หญ่ 46,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  44,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 42,900 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัnวเครื�องบิน ลด (ทั"งเดก็และผูใ้หญ่) -23,000 บาท 

 เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัnวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
o ตัnวเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั"นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ"ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� 12/12/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ"าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั"งหมด 3 วนั) 



 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ"าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตัnว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ"ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั"น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื,อนไขการสํารองที,นั,ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั"นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที,ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที,ไม่สามารถทานได้, ที,นั,งที,ต้องการ, และเลขที,สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื,อนไขและข้อกาํหนดอื,นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ& เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัnวเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ"นจากตัnวเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัnวทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ"นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัnวเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี"  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั"งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ&  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั"นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 



o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั"นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั"น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั"นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ& ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั"งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ& ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ& ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ& ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั"งนี"ทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั"งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


