
 
 

 
 

               
 

** สัมผัสแหล่งน ้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญ่ีปุ่น ณ “สวนน ้ำแร่ฟุกุดำชิ” 
** ชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝำกท้องถ่ินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกำะฮอกไกโด 
** ช้อปป้ิงสินค้ำหลำกหลำยท่ี ย่ำนทำนูกิโคจิ และ ย่ำนซูซูกิโนะ 
** สนุกสนำนกับกิจกรรมฤดูหนำวท่ี ลำนหิมะ อำทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดำนเล่ือน 
** พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน พร้อมให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำร “แช่น ้ำแร่ออนเซ็น” 
** บริกำรท่ำนด้วยน ้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน 

ก้ำหนดกำรเดินทำง 23-27 มีนำคม / 16-20 เมษำยน 2561  (ชดเชยวันสงกรำนต์) 
 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั น 4 ส่วนผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D 

โดย สำยกำรบินไทย  เจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรก่อนขึ นเคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ - ท้ำเนียบรัฐบำลเก่ำ - หอนำฬิกำ - ช้อปปิ้งย่ำนทำนูกิโคจิ+ย่ำนซูซูกิโนะ 
08.20 น.  เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจำกผ่ำนขั นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  
 จำกนั นเดินทำงสู่ “โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพำร์ค” ที่ถือเป็นของฝำกท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของเกำะฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถเดินชมอุปกรณ์กำรผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจ้ำลองของโรงงำน และ
กระบวนกำรผลิต รวมทั งศึกษำประวัติควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั งเลือกชิม และเลือกซื อช็อคโกแล
ตแบบต่ำงๆ ได้ตำมอัธยำศัย  

  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น้ำท่ำนชม “ท้ำเนียบรัฐบำลเก่ำ” เป็นอำคำรสไตล์นีโอบำร๊อคอเมริกำที่สร้ำงด้วยอิฐสีแดงทั งหลัง โดยลอกแบบ
มำจำกอำคำรท้ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใช้อิฐไปจ้ำนวนมำกกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อน ตึก
แดงหลังนี ใช้เป็นที่ท้ำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตั งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยำวมำนำนถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ำย



ไป ที่ท้ำกำรหลังใหม่เป็นอำคำรทันสมัยสูง 10 ชั นซึ่งตั งอยู่ด้ำนหลังตึกแดงหลังนี  น้ำท่ำนผ่ำนชม “หอนำฬิกำ” 
ซึ่งมีควำมเก่ำแก่มำกจนได้กลำยเป็นสัญลักษณ์ที่ส้ำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง จำกนั นให้ทุกท่ำนช้อปปิ้ง
ย่ำน “ทำนูกิโคจิ” ท่ำนจะได้เลือกซื อสินค้ำมำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส์ กล้องถ่ำยรูป ของฝำก
ของที่ระลึก เสื อผ้ำ สินค้ำแบรนด์เนม เคร่ืองส้ำอำงค์ เป็นต้น และ “ย่ำนซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น 
แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่นมำกมำย และยังเป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำร
มำกมำยนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั งยังมีร้ำนรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำยจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
ตรอกรำเมง หรือ “รำเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ำนรำเม็งใจกลำงเมืองซัปโปโร 

  รับประทำนอำหำรค่้ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
  พักที่ HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

@ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  

จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
 บริกำรด้วยอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ สุดยอดอำหำรทะเลของฮอกไกโด  

“ปู 3 อย่ำง” ทั ง ปูสุไว ปูขน และปูทำรำบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่ำนได้ลิ มลองรสชำติสด
ใหม่จำกทะเล อีกทั งยังมีเนื อหมู เนื อวัว ชั นดี พร้อมผักสดๆ บริกำรแบบอิ่มไม่อั น (สามารถแจ้งซื้อเพิ่มตอนจอง
ทัวร์เท่านัน้หรือก่อนเดินทาง 10วัน) 

    
 

วันที่สำม ตลำดปลำนิโจ - เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไกมำจิ - สวนน ้ำแร่ฟุกิดำชิ - พักสกีรีสอร์ท - 
ออนเซ็น 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น้ำท่ำนสู่ “ตลำดปลำนิโจ” ตลำดอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลำดปลำแห่งนี สร้ำงขึ นเมื่อ ปี ค.ศ. 
1903 และตลำดแห่งนี รู้จักกันในนำม “ครัวทะเลของชำวเมืองซัปโปโร” เพรำะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหำ
ได้จำกทะเลแถบนี ทั งสิ น ซึ่งจะมีควำมสดมำกเหมือนไปเดินซื อที่ท่ำเรือเลยทีเดียว ลูกค้ำส่วนใหญ่จะมีทั ง
นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงชำวบ้ำนเข้ำมำจับจ่ำยใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ นชื่อเรื่อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลำแซลม่อน น้ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโอตำรุ” ชม “คลองโอตำรุ” ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่ำวโอตำรุ ซึ่งในสมัยก่อนประมำณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือเฟื่องฟู คลอง
แห่งนี ได้ถูกใช้เป็นเส้นทำงในกำรขนส่งสินค้ำ จำกคลังสินค้ำในตัวเมืองโอตำรุ ออกไปยังท่ำเรือบริเวณปำกอ่ำว 
ให้ท่ำนเดินเล่น พร้อมถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย กับอำคำร โกดังเก่ำแก่ริมคลองสุด คลำสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม 
และน้ำท่ำนสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่ำนช้อปปิ้งส้ำคัญของเมืองตั งอยู่ไม่ไกลจำกคลองโคตำรุ 
ซึ่งเป็นที่ตั งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” อีกทั งตลอดสองข้ำง
ทำงของถนนซำไกมำจิ ยังเต็มไปด้วยร้ำนค้ำขำยขนมแสนอร่อยนำนำชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งร้ำนชื่อดัง Le TAO 
มีให้ท่ำนได้ชิมลิ มลอง หรือ ซื อกลับกันมำกมำยหลำยร้ำน อีกทั งยังมีของที่ระลึกและร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ให้



ท่ำนเดินชมได้ตำมอัธยำศัย บนถนนเส้นนี เชื่อมต่อกับถนนสำยสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรำยด้วยร้ำน ซูชิ ซำ
ชิมิ รำมเมง รวมถึงร้ำนที่อำหำรซีฟู๊ดสดๆ 
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
จำกนั นน้ำท่ำนชม “สวนน ้ำแร่ฟุกุดำชิ” เป็นหนึ่งในบรรดำแหล่งน ้ำแร่ผุด ที่ผุดออกมำจำกภูเขำไฟโยเตอิ ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น ้ำแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงสู่ “สกีรีสอร์ท Ski 
Resort” ให้ท่ำนได้ ท้ำกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ ท่ำนจะได้สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่กับ “หิมะ” อันขำวโพลน ให้
ท่ำนได้สนุกสนำนลำนหิมะ หรือท่ำนใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สำมำรถเช่ำชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตำม
อัธยำศัย (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ)) 

  
 รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 พักที่ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี  ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน ้ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กำร
อำบน ้ำแร่ จะท้ำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำรเผำ
ผลำญของร่ำงกำยอีกด้วย 

   
 

วันที่สี่ ทะเลสำบโทยะ - ภูเขำโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดำน ิ- เรระ เอ้ำท์เล็ต 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
ท่ำนชม “ทะเลสำบโทยะ” เป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญ่ีปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยำวถึง 43 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสำบที่มีควำมงดงำมเป็นอย่ำงมำก จำกนั นน้ำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขำโชวะชินซัง” ภูเขำไฟน้องใหม่ที่
เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็นภูเขำโชวะ 
ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขำโชวะ อยู่ในกำรดูแลของรัฐบำลญ่ีปุ่น ในฐำนะเป็นอนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ ให้
ท่ำนเลือกซื อ ขนม ของฝำกท้องถิ่น ณ จุดบริกำรแห่งนี ตำมอัธยำศัย 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขำนรก จิโกกุดำนิ” ทุกท่ำนจะได้เห็นบ่อน ้ำร้อนที่มีควัน
พวยพุ่งออกมำจำกพื นหินพร้อมกับกลิ่นก้ำมะถัน ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำมอันเป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ น้ำท่ำนสู่ “เรระ เอ้ำท์เล็ต” ศูนย์รวมสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังจำกทั่วโลก อำทิเช่น 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้ำส้ำหรับทุกคนตั งแต่สินค้ำแฟชั่นหญิงชำยและเด็ก จนถึง



อุปกรณ์กีฬำและสินค้ำทั่วไป นอกจำกนี ภำยในห้ำงยังมีศูนย์อำหำรขนำดใหญ่ภำยในห้ำง อิสระทั งช้อป และ ชิม
ตำมอัธยำศัย   
 รับประทำนอำหำรค่้ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

   
 

วันที่หำ้ สนำมบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับ 

10.00 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น อีกทั งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรนี อำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ตั ง ได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทั งนี ยังคงไว้ซึ่งระดับในมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริษัทจะค้ำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรน้ำเที่ยวเป็นส้ำคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

เดินทำง 23-27 มีนำคม 2561 

อัตรำค่ำบริกำร ส้ำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ นไป 

ผู้ใหญ่ 43,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  41,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บำท 
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั งเด็กและผู้ใหญ่) -21,000 บำท 

 เด็กทำรก อำยุต่้ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตั๋วก่อนท้ำกำรจองค่ะ 
 
 
 



เดินทำง 16-20 เมษำยน 2561 (ชดเชยวนัสงกรำนต์) 

อัตรำค่ำบริกำร ส้ำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ นไป 

ผู้ใหญ่ 46,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  44,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 42,900 บำท 
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั งเด็กและผู้ใหญ่) -24,000 บำท 

 เด็กทำรก อำยุต่้ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตั๋วก่อนท้ำกำรจองค่ะ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั นทัศนำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค้ำนวณ ณ วันที่ 12/12/2560) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
o โรงแรมที่พักตำมระบุไว้ในรำยกำร หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอำยุต่้ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบัติเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหว่ำงเดินทำง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ำดื่มที่ญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วัน (ทั งหมด 3 วัน) 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
o ค่ำท้ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง 
o ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่ำอำหำรที่สั่งมำในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษัทจัดให้ ในรำยกำรทัวร์ 
o ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก้ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท้ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกับเจ้ำหน้ำที่) 

 กรุณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำง พร้อมหน้ำพำสชัดเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลัง 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั น (ส้ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ) 



 
เงื่อนไขกำรส้ำรองท่ีนั่ง / ช้ำระเงิน / กำรยกเลิก 
o กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้อมช้ำระมัดจ้ำ ภำยใน 2 วันท้ำกำร 
o ส่วนที่เหลือช้ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วัน มิฉะนั นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจ้ำ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจ้ำ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท้ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส้ำเนำหน้ำพำสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรท่ีไม่สำมำรถทำนได้, ท่ีนั่งท่ีต้องกำร, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส้ำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่ำงช้ำ) 

 
เงื่อนไขและข้อก้ำหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทำงไม่ถึงจ้ำนวนที่ระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเรำทรำบ ณ วันที่ส้ำรองที่นั่ง หำกไม่มีกำรแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ นจำกตั๋วเคร่ืองบินดังกล่ำวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึ นก่อนวันเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ำมำรถน้ำมำขอคืนเงินได้  
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได้  
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช้ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช้ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯได้ช้ำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั นหำกท่ำนมีเหตุอันใดที่ท้ำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได้  

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพ้ำนักระยะสั นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นได้ประกำศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ้ำนักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หำกผู้ยื่นประสงค์จะพ้ำนักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท้ำงำน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ้ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท้ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จ้ำเป็นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริษัทฯ จะท้ำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะท้ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวที่พ้ำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท้ำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ้ำนำจสิทธิ์ขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำช้ำของสำยกำรบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ้ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท้ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดกำรสูญหำยของ 
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดังกล่ำว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั งนี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือและ
ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำส่วนมำกเป็นส้ำคัญ 



o เมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว 


