
 
 

 
 

               
 

** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทส ึท่ีมีมากกว่า 120 สายพันธุ ์
** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ 
** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” 
** ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายท่ี ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ 
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านด้วยน ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

ก้าหนดการเดินทาง 15 - 20 พฤษภาคม 2561 
 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจิ - หมู่บ้านราเมน -  
อิออนพลาซ่า 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแล
ตแบบต่างๆได้ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลอง



แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว 
ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
และน าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งส าคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของ “ร้านเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้าง
ทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO 
มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรือ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซา
ชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบด้วยร้านราเมน
ที่มีชื่อเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันท าราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกัน
มาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก น าท่านเดินทางสู่ 
“อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น 
สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ 

  รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พักที่ ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วันที่สาม ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - 
 น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านชม “ทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ” สวนทิวลิปที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 
ภายในสวนจัดแสดงทิวลิปพันธุ์ต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น 120 พันธุ์ บนพื้นที่ 70,000 ตร.ม. มีพิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารให้นั่งทานชมดอกไม้สบายๆ (ความสวยงามของดอกทิวลิป...ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ)  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชมความงดงามของ “พรมจากพิงค์มอสผืนใหญ่ ณ สวนทาคิโนะอุเอะ” สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
ทาคิโนะอุเอะ ให้ท่านได้ชมดอกชิบะซากุระ(หรือดอกพิงค์มอส)ภายในสวน จะพากันบานสะพร่ังสวยงาม
เปรียบเสมือนกับสวนน้ีถูกปูด้วยพรมสีชมพูที่มีพื้นพี่ขนาดใหญ่ถึง 100,000 ตารางเมตร ว่ากันว่าสวนทาคิโนะ
อุเอะแห่งนี้เป็นสวนพิงค์มอสมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น (ความสวยงามของทุ่งพิงค์มอส
...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) น าท่านชมความงามของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกับความสวยงาม
ของธรรมชาติของน้ าตกที่จัดได้ว่าเป็นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่น น้ าตกทั้งสองแห่งนี้มี
ต้นน้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ าอิชิคาริได้  



 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อัน
ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

    
 

วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - ท้าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้ง
ย่านทานูกิโคจ+ิย่านซูซูกิโนะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”  สวนสัตว์แห่งนี้เปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง 
และยังอยู่เหนือสุดของ เกาะญ่ีปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซน
ขั้วโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตว์แห่ง
นี้ถือว่าเป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดในญ่ีปุ่น ทั้งการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและ
เน้ือที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด 
อาทิ “หมีขั้วโลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ า, ลิงอุรังอุตัง, กวางเรนเดียร์, เสือดาว
หิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน้ าตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญ่ีปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน 
ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเข้าชม “ท้าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดย
ลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 
ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที่จะย้ายไป ที่ท าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้  
น าท่านผ่านชม “หอนาฬิกา” ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง
หนึ่ง จากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอางค์ เป็นต้น และ “ย่านซึซึกิ
โนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยัง
เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมาย
จนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร   
 รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



  พักที่ APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
@ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสด 

                
 

วันที่หา้ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์) 
  ให้ท่านทดลองใช้บริการรถไฟในญ่ีปุ่นที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนญ่ีปุ่น 

ท่านจะสนุกสนานกับการน่ังรถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง อิสระช้อปปิ้งในเมือง
ซัปโปโร แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองซัปโปโร ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ช้อปปิ้งสนุกได้ทุกที่กันเลย 
อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย หรือเลือกเดิน
ชมเมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดในญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

  -----ย่าน “ย่านทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป 
ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอางค์ เป็นต้น  

  -----ย่าน”ซูซูกิโนะ” เป็นย่านคึกคักที่สุดยามราตรี แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ยังเป็นที่รวมร้านอาหารมากมาย เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นัก
ชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย  

  ----- “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั้งสวนและถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไป
ตะวันตก เป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะระดับโลก ซึ่งมีการแข่งขันประกวดปติมากรรมน้ าแข็งจากนานาประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยที่ได้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา 

  ----- “ท้าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังนี้ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่
ท าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ 
@ เลือกซื อทัวร์เสริม....ไกด์ดูแลพร้อมค่าเดินทางแล้ว (บริการ 2-10 ท่านเท่านั น) --->จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 
ทัวร์คร่ึงวันน่ังรถรางชมเมือง(Sapporo Streetcar)+ขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ(Mt.Moiwa ropeway+mini cable car) 
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



 พักที่ APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

เดินทาง 15 - 20 พฤษภาคม 2561 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 47,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาท 

 เด็กทารก อายุต่ ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วันที่ 23/3/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น้ าดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน) 



 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง / ช้าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ  
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ้า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ้า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีนั่งท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส ารองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่ส ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  



o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ านักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท างาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
ค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


