
 
 

 
 

               
 

** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ท่ีบานสะพรั่งมุมสูงจะเห็นเป็น รูปดาวห้าแฉก ณ ฮาโกดาเตะ 
** สัมผัสแหล่งน ้าแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่น ณ “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถ่ินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
** ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายท่ี ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ 
** ขึ น กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 
** บริการท่านด้วยน ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

ก้าหนดการเดินทาง 1 - 6 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ) 
 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

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

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดาน ิ- ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองฮาโกดาเตะ - ขึ นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ 
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อน ้าร้อนที่ 

มีควันพวยพุ่งออกมาจากพื นหินพร้อมกับกลิ่นก้ามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นน้าท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 
1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการ
ดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื อ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุด
บริการแห่งนี ตามอัธยาศัย น้าทุกท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” ให้ท่าน “ขึ นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ที่มี



ความสูง 334เมตร ให้ท่านชมวิวและทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองฮาโกดาเตะที่เปิดไฟระยิบระยับ โดยมีอ่าว
และท่าเรือฮาโกดาเตะขนาบทั งสองด้าน ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามในยามค่้าคืนสวยที่สุดในญ่ีปุ่น และ
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - Red Brick Warehouse - 
ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น้าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเช้า ตลาดนี จะคึกคักในช่วงเวลา ตี5-เที่ยง
และอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ ตลาดนี ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าที่จ้าหน่ายอาหารทะเลและ
ผักรวมกว่า 300 ร้าน สัมผัสบรรยกาศตลาดสด และตลาดปลาแบบญี่ปุ่นที่น้าของสดไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึก หอย
เมน่ ปูอลาสก้า ปลาชนิด ต่างๆ จากนั นน้าท่านเดินทางชม “ย่านโมโตมาจิ” ย่านเนินเขาติดกับอ่าวฮาโกดาเตะมี
จุดชมวิวยอดนิยมที่มองจากเนินลงไปด้านล่างเป็นท่าเรือฮาโกดาเตะ ชมสิ่งปลูกสร้างที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป เช่น 
โบสถ์ชาวคริสเตียน และ อาคารแปลกตา ที่มีเร่ืองราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส้าหรับท้าการค้ากับต่างชาติโดย  อาคารที่มี
ความส้าคัญ และ สวยงามมากที่สุดคือ “ศาลาประชาคมหลังเก่า” ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ท้าการของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตั งแต่ปี 1900 ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั นเดินทางสู่ “ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ปราการแห่งนี สร้างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รูปแบบของ
ปราการสร้างแบบฝรั่งเศส จึงท้าให้ปราการแห่งนี มีลักษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอ่ืนๆในญ่ีปุ่น 
ที่นี่ถูกสร้างขึ นในสมัยเอโดะตอนปลายซึ่งป้อมปราการแห่งนี ถูกใช้เป็นที่ป้องกันการรุกรานจากพวกมหาอ้านาจ 
แล้วน้าท่านขึ นอาคารด้านบน (Goryokaku Tower ) เพื่อชมความสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการโกเรียวคา
คุ ซึงปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายห้าแฉก และให้ทุกท่านพบกับภาพความประทับใจของ ดอกซากุระ ที่บาน
สะพร่ังสวยงามอยู่รอบบริเวณของป้อมปราการ (ความสวยงามของซากุระ...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั นน้า
ท่านสู่ “Red Brick Warehouse” เป็นอาคารที่ถูกพัฒนามาเป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารให้ทุกท่านเลือกซื อ
ของตามอัธยาศัย น้าท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญ่ีปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาว
ถึง 43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 
 พักที่ TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ น
ชื่อของญ่ีปุ่น แบบไม่อั น 



พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี  ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่ จะท้าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

    
 

วันที่สี่ สวนน ้าแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโก
แลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจ+ิย่านซูซูกิโนะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั นน้าท่านชม “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” เป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผุด ที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น จากนั นเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลอง
โอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัว
เมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่
ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งส้าคัญของเมืองตั งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ง
เป็นที่ตั งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทั งตลอดสองข้างทาง
ของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มี
ให้ท่านได้ชิมลิ มลอง หรือ ซื อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซา
ชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ จากนั นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะ
พาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุค
แรกเร่ิม แบบจ้าลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม 
พร้อมทั งเลือกชิม และเลือกซื อช็อคโกแลตแบบต่างๆ จากนั นให้ทุกท่านช้อปปิ้งย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้
เลือกซื อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื อผ้า สินค้าแบ
รนด์เนม เคร่ืองส้าอางค์ เป็นต้น และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เสื อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร   
 รับประทานอาหารค่้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พักที่ APA HOTEL & RESORT 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 ให้ท่านได้ลิ มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั งยังมีเนื อหมู เนื อวัว ชั นดี พร้อมผักสดๆ บริการแบบอิ่มไม่อั น (สามารถแจ้งซื้อเพิ่มตอนจอง
ทัวร์เท่านั้นหรือก่อนเดินทาง 10วัน) 

    
 

วันที่หา้ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์) 
  ให้ท่านทดลองใช้บริการรถไฟในญ่ีปุ่นที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนญ่ีปุ่น 

ท่านจะสนุกสนานกับการน่ังรถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง อิสระช้อปปิ้งในเมือง
ซัปโปโร แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองซัปโปโร ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ช้อปปิ้งสนุกได้ทุกที่กันเลย 
อาทิ เสื อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส้าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย หรือเลือกเดิน
ชมเมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื อชาติและ
วัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดในญ่ีปุ่น ทั งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

  -----ย่าน “ย่านทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป 
ของฝากของที่ระลึก เสื อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส้าอางค์ เป็นต้น  

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

  ----- “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั งสวนและถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไป
ตะวันตก เป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะระดับโลก ซึ่งมีการแข่งขันประกวดปติมากรรมน ้าแข็งจากนานาประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยที่ได้เข้าร่วม อีกทั งได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา 

  ----- “ท้าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั งหลัง โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ้านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังนี ใช้เป็นที่ท้าการรัฐบาลฮอกไกโดตั งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่
ท้าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั นซึ่งตั งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี  
@ เลือกซื อทัวร์เสริม....ไกด์ดูแลพร้อมค่าเดินทางแล้ว (บริการ 2-10 ท่านเท่านั น) --->จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 
ทัวร์คร่ึงวันน่ังรถรางชมเมือง(Sapporo Streetcar)+ขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ(Mt.Moiwa ropeway+mini cable car) 



 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

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

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั ง ได้ตามความเหมาะสม  
ทั งนี ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน้าเที่ยวเป็นส้าคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

เดินทาง 1 - 6 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ) 

อัตราค่าบริการ ส้าหรับคณะ 30 ท่านขึ นไป 

ผู้ใหญ่ 49,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั งเด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาท 

 เด็กทารก อายุต่้ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท้าการจองค่ะ 
 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (ค้านวณ ณ วันที่ 23/3/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่้ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  



o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั งหมด 3 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั น (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง / ช้าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ 
o ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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 จะไม่ท้าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

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

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ้านวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่ส้ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ นจากตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ามารถน้ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  



o ค่าบริการที่ท่านช้าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช้าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช้าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท้าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ้านักระยะสั นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ้านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ้านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท้างาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ้าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท้าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท้าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท้าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ้านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

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

o บริษัทฯ จะท้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
ค้านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส้าคัญ 

o เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


