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NT169
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตารุ ซปัโปโร 6 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4 คนื ,

DAIWA SUSUKINO HOTEL  , SHIRETOKO DAIICHI HOTEL  , SOUNKYO KANKO HOTEL

เทยีวตอนเหนอืสดุของญปีุ่ น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย
นงักระเชา้ชมความสวยงามยามค่าํคนืบนยอดเขาฮาโกดาเตะ

สมัผสัความโรแมนตกิ ณ คลองโอตาร ุชอ้ปกระหน่ํายา่นทานูกโิคจิ
พเิศษกบัการแชอ่อนเซ็นสไตลญ์ปีุ่ นแท้ๆ !!

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิชโิตเซ่

20.00 น.
คณะพรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประตทูางเขา้ท ี1 – 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขนึเครือง ** สายการบนิ AIR ASIA X ทําการบนิดว้ยเครอืงบนิ AIRBUS
A330-300 ทนีงัแบบ 3-3-3 (377ทนีงั) น้าํหนกักระเป๋าเดนิทางทงัขาไปและขากลบัอยา่งละ 20 กก.
บรกิารเสริฟ์อาหารรอ้นพรอ้มเครอืงดมืทงัขาไปและขากลบั **

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ 620

วนัท ี2
สนามบนิชโิตเซ ่- สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ - หมูบ่า้นราเม็ง - น้าํตกกงิกะ รวิเซ - โซอนุเคยีว

08.25 น.
ถงึ สนามบนิชโิตเซ ่(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย)



หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์มีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมทสีดุของญปีุ่ น
เพราะเป็นสวนสตัวท์แีตกตา่งจากสวนสตัวอ์นื  ๆโดยจํานวนนักทอ่งเทยีวทเีขา้มาเยียมชมสวนสตัวแ์หง่นีสงูถงึ 3 ลา้นคนตอ่ปี
จดุเดน่ของสวนสตัวแ์หง่นีคอืแทงคร์ูปกระบอกทยีืนเขา้ไปในบอ่ของแมวน ้าํซงึทา่นสามารถเห็นการเคลอืนไหว
การวา่ยน ้าํอย่างคลอ่งแคลว่ของแมวน ้าํไดอ้ย่างใกลช้ดิทสีดุ อสิระใหท้า่นชมความน่ารักแสนรูข้องสตัวแ์ปลกมากมายหลายพันธุ์
รวมถงึสตัวจ์ากขัวโลกเหนือ ไม่วา่จะเป็นหมขีาวขัวโลก ความน่ารักของนกเพนกวนิ ในอุโมงคใ์ตน้ ้าํแหวกวา่ยน ้าํโชวผ์ูม้าเยือนอย่างใกลช้ดิถงึ 360
องศา, นกสายพันธุต์า่ง  ๆการแสดงของเจา้ลงิตัวนอ้ย, ความงามของไกฟ้่า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี,์
ความสงา่งามของเสอืโครง ฯลฯ ใหท้า่นเก็บไวใ้นความทรงจํามริูเ้ลอืน

***พเีรยีดเดนิทางวนัท ี29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 เนอืงจากสวนสตัวปิ์ด 30ธ.ค.-1ม.ค.2562 
จากนันนําทา่นสูย่อดเขาของ ภเูขาคโุระดะเกะ โดยการขนึ กระเชา้ไฟฟ้า คอ่ยไตร่ะดับความสงูชนัสูด่า้นบน
เพอืชมววิความสวยงามของเทอืกเขาโดยรอบ
ภเูขาคโุระดาเกะสงูตระหงา่นนีเป็นยอดหนงึในจํานวนหลายยอดของเทอืกเขาไดเซทสทุมีรีูปร่างคลา้ยปลายแหลมปิรามดิ
ดา้นบนทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชมทุง่หญา้ทปีกคลมุไปทัวอาณาบรเิวณ
ภาพทปีรากฏจากบนยอดเขาจงึยากแกก่ารหาคําพดูใดมาเปรียบเทยีบได ้(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)

เทยีง
อาหารกลางวันอสิระตามอัธยาศัยเพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเม็ง สถานทรีวบรวมรา้นราเม็งชอืดังของเมอืงอาซาฮกิาวา่ กําเนดิขนึในปี 1996 มรีา้นราเมนชอืดังถงึ 8
รา้นทแีสดงฝีมอืการปรุงใหล้กูคา้ไดล้มิลองและยังมเีรืองราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงใหช้มอกีดว้ย

นําทา่นชม น้าํตกกงิกะ สมญา น ้าํตกเสน้ดา้ย ทมีคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสงู 120 เมตร
ทําใหส้ายน ้าํไหลบา่ตกลงสูเ่บอืงลา่งมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามมาก มคีวามสวยงามแสนมหัศจรรยย์งินัก
บรเิวณใกล ้ๆ กัน 

นําทา่นชม น้าํตกรวิเซอ ิสมญาน ้าํตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิไีม่แพ ้กันความสงู 90 เมตร สายน ้าํทไีหลออกจากซอกผาตก–
ลงเบอืงลา่งกระทบแสงอาทติยด์วูาววับจับตางามราวกับดวงดาวทตีกลง มาจากฝากฟ้าททีา่นไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทับใจไดอ้ย่างแน่นอน
น ้าํตกสองแหง่นีไดรั้บสมญา น ้าํตกคูส่าม–ีภรรยา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในหอ้งอาหารของโรงแรมบรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตข์าป!ู!

ทพีกั
SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

ขอเชญิทา่นสมัผัสกับการแชน่ ้าํแร่สไตลญ์ปีุ่ น หรือทเีรียกกันวา่ การอาบออนเซ็น
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทางและชาวญปีุ่ นยังเชอืกันวา่การอาบน ้าํแร่นันจะทําใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย
(ชอืโรงแรมททีา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 – 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)

วนัท ี3
โซอนุเคยีว - ถ้าํน้าํแข็งไอซพ์าวลิเลยีน - BLUE POND - นงิเกลิ เทอรเ์รส - ฟรูาโน ่คงัคงั มูระ - ฟรูาโน่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสูอ่กีโลกหนงึ ณ ถ้าํน้าํแข็งคามคิาวา่ ไอซ ์พาวลิเลยีน
ทา่นสามารถมาเทยีวทนีีไดต้ลอดทังปีในตัวอาคารจะรักษาอุณหภมูเิอาไว ้ท ี-20องศา และมกีารจัดแสดง หนิงอก หนิยอ้ย ซงึเกดิจากน ้าํแข็ง
และกวา่จะจับตัวเป็นหนิยอ้ยดังทเีห็นในภาพ ก็จะใชเ้วลากวา่สบิปี และจดุทน่ีาชมทจีดุก็คอื มุมทเีราจะสามารถทจีะทดสอบใชช้วีติ ในหอ้งลบ
41องศา และเป็นหอ้งทหีนาวทสีดุทเีปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญปีุ่ น ทนีีมบีรกิารใหย้ืมเสอืหนาวฟรี ดังนันจงึไม่ตอ้งกังวลวา่จะหนาวเกนิไป 

จากนันนําทา่นชม BLUE POND บอ่น ้าํสฟ้ีาแหง่เมอืงบเิอะ บอ่นําสฟ้ีาสดใสแปลกตาแหง่นี เป็นบอ่นําทเีกดิขนึหลังการสรา้งเขอืน
เพอืป้องกันการเกดิโคลนถลม่จากภเูขา TOKACHI ปะทใุนปี ค.ศ. 1988 ทําใหน้ ้าํถูกกันไม่ใหอ้อกจากเขอืน
สาเหตทุนี ้าํในบอ่เป็นสฟ้ีาสดนันก็คอืสารอลมูเินียมไฮดรอกไซดท์เีจอืปนอยู่ในน ้าํเป็นจํานวนมาก ซงึอลมูเินียมไฮดรอกไซดนั์นมาจากการปะทุ



ของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นงิเกลิ เทอรเ์รส ทเีรียงรายไปดว้ยบา้นกระทอ่มไมแ้ละสนิคา้งานฝีมอืตา่งๆมากมาย ภายในรา้นคา้ตา่งจะ
มคีนทํางานฝีมอืใหช้มพรอ้มทังจําหน่ายสนิคา้ ไปดว้ย มทีางเดนิไมก้ระดาน ทลีอ้มรอบไปดว้ยน ้าํตกและตน้ไมป้กคลมุ รา้นคา้ รา้นคาเฟ่ ตา่งๆ
อยู่ทา่มกลางป่าไมพ้รอ้มตน้สนทสีง่กลนิหอมหวน และ น ้าํตกทสีรรคส์รา้งบรรยากาศอันน่าหลงใหล ในชว่งท ีฤดหูนาวมาถงึ
ทางเดนิและกระทอ่มไมจ้ะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวโพลน ยามค่าํคนืทา่นจะไดพ้บกับประสบการณ์ทแีตกตา่ง ออกไป
ทังทางเดนิและอาคารตา่งๆจะถูกประดับเรียงรายไปดว้ยแสงไฟดจุดังอยู่ในโลกแหง่เทพนยิาย อสิระใหเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่พัีก ฟรุาโนะ ณ หรือเทยีบเทา่ 

นําทา่นสมัผัสความหนาวเย็นกับ เทศกาลน้าํแข็ง ณ ฟรูาโน ่คงัคงั มูระ อาณาจักรแหง่หมิะอันยงิใหญ่ทจีะเปิด
ใหบ้รกิารเฉพาะชว่งฤดหูนาวเทา่นัน อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการร่วมกจิกรรมฤดหูนาวตา่ง  ๆในบรรยากาศแบบ OPEN AIR ขนานแท ้
ทังการเลน่บานาน่าโบท๊กลางลานน ้าํแข็ง การเลน่สเก็ต ฯลฯ อกีมากมายหรือจะเลอืกซอืเลอืกชมเครืองแกว้ฟรุาโน่
ถ่ายรูปกับตุก๊ตาหมิะรูปร่างตา่ง  ๆแลว้อย่าลมืแวะชมิค็อกเทลตาม ICE BAR หรืออสิระใหท้า่นเดนิเลน่บนถนนหมิะ
พรอ้มเก็บภาพความประทับใจเป็นทรีะลกึกับเหลา่ตน้ไมท้ถีูกหมิะทับถมเป็นภาพทสีวยงามน่าประทับใจยงินัก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
FURANO HOP HOTEL หรือเทยีบเทา่ (ชอืโรงแรมททีา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 – 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)

วนัท ี4
ฟรูาโน ่- ลานสก ี- โอโดรปิารค์ - ทานูกโิคจ ิ- ซปัโปโร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสก ีตนืตาตนืใจและเพลดิเพลนิกับลานสกหีมิะอันขาวโพลนอสิระใหท้า่นสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายไม่วา่จะเป็น
การเลน่หมิะ, สโนวส์เลด, สโนวโ์มบลิ และอนื  ๆอกีมากมายตามอัธยาศัย (ปรมิาณของหมิะมากหรอืนอ้ย ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ,
คา่อปุกรณ์และกจิกรรมภายในลานสกไีมร่วมในราคาทวัร)์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทาง โอโดรปิารค์ ย่านชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทสีดุกลางใจกรุงซปัโปโร ฤดรูอ้น
ใชเ้ป็นทจัีดงานแสดงดอกไมสํ้าหรับฤดหูนาว ใชเ้ป็นสถานทจัีดงานเทศกาลหมิะอันยงิใหญ่
มกีารแกะสลักน ้าํแข็งประตมิากรรมชนิใหญ่นับเป็นเวททีใีหญ่ทสีดุ บนเกาะฮอกไกโด
และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจําหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นทานูกโิคจ ิถนนชอ้ปปิงเกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร อายุกวา่ 140 ปีตลอดถนนจะมรีา้นคา้ตา่งๆเรียงรายกันไปสองขา้งทาง
ทังรา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทรีะลกึรวมแลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้มากมายตามอัธยาศัย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า
นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสอืผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครืองสําอางค ์เป็นตน้

ค่าํ
อาหารค่าํอสิระตามอัธยาศัยเพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่

พเีรยีดเดนิทางวนัท ี29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 นําทา่นนงักระเชา้ขนึชมภเูขาโมอวิะแทน
อาหารค่าํนําทา่นรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเทา่ (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 – 7 วันกอ่นวันเดนิทาง)



วนัท ี5
ซปัโปโร - ตลาดปลานโิจ - ออิอนมอลล ์- คลองโอตารุ - นาฬกิาไอน้าํโบราณ - พพิธิภณัธก์ลอ่งดนตร ี- ภเูขาโมอวิะ (กระเชา้ไฟฟ้า) -
ซปัโปโร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาดคา้สง่อาหารทะเลทใีหญ่และคกึคักประจําเมอืงซปัโปโร ซงึเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนานตังแตปี่เมจทิ ี36 (1904)
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกหาอาหารทะเลสด  ๆจากทะเล อาท ิปขูน ของดังประจําเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ด  ๆกุง้และปลาตา่งๆ
มากมายเรียงรายใหท้า่นเลอืกซอื นอกจากนันทา่นยังสามารถลมิลองอาหารทะเลสด  ๆทนํีาไปเป็นซชู ิหรือซาชมิิ
ทสีามารถปรุงแตง่ไดอ้ย่างกลมกลอ่มอย่างจใุจ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอนมอลล ์ชอ้ปปิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้จากรา้นคา้ตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ กระเป๋า-รองเทา้
ของแตง่บา้น ของทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้า่นชอ้ปปิงตอ่อย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการจับจา่ยสนิคา้ ไม่ลมืแวะซอืของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ
ขนมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคยีว ฯลฯ

เทยีง
อาหารกลางวันอสิระตามอัธยาศัยเพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โอตารุ (เมอืงโรแมนตคิ) ทคีวบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ละความสําคัญทางประวัตศิาสตร์

แวะชม คลองโอตารุ ทมีคีวามยาว 1,140 เมตร และเชอืมตอ่กับอ่าวโอตารุ ซงึในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920
ทยีุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟืองฟ ูคลองแหง่นีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารุ
ออกไปยังทา่เรือบรเิวณปากอ่าวใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทัศนท์สีวยงาม 

ไดเ้วลาอันสมควรพาทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ นาฬกิาไอน้าํโบราณ ทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํ
ประกอบกับมเีสยีงดนตรีดังขนึทกุ  ๆ15 นาท ี

จากนันนําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้
พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1910 ปัจจบัุนนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีกา่แกแ่ละควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นทานูกโิคจ ิถนนชอ้ปปิงเกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร อายุกวา่ 140 ปีตลอดถนนจะมรีา้นคา้ตา่งๆเรียงรายกันไปสองขา้งทาง
ทังรา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทรีะลกึรวมแลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้มากมายตามอัธยาศัย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า
นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสอืผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครืองสําอางค ์เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นนงักระเชา้ขนึสู ่ภเูขาโมอวิะ
สถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมเนืองจากเป็นเทอืกเขาทมีชีอืเสยีงในเรืองจดุชมววิยามค่าํคนืทงีดงามทสีดุ นําทา่น นังกระเชา้ไฟฟ้า
เพอืเดนิทางสูจ่ดุชมววิ สูค่วามสงูท ี1200 เมตร อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับการชมทัศนียภาพโดยรอบ ณ จดุชมววิ
ทา่นจะไดด้มืด่าํกับววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรในยามค่าํคนืทเีต็มไปดว้ยแสงไฟระยบิระยับ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยซงึจากจดุชมววินีทา่นสามารถมองเห็นถงึอ่าวอชิคิารอัินสวยงามไดอ้กีดว้ย
(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

***พเีรยีดเดนิทางวนัท ี29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 เดนิทางสู ่ยา่นทานุกโิคจแิทน
อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยัเพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่

ทพีกั
T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเทา่ (ชอืโรงแรมททีา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 – 7
วนักอ่นวนัเดนิทาง)

วนัท ี6
ซปัโปโร - สนามบนิชโิตเซ ่- กรุงเทพฯ



เชา้
รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สมควรแกเ่วลากรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพอืเตรียมตัวเดนิทางสูส่นามบนิเพอืกลับกรุงเทพฯ

09.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ 621

15.10 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี19 ตลุาคม 2561 เวลา 12:39 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 20,000. – บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

**สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**
• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิท่านตอ้งการการทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% หกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี
• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี
• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดีคา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น
**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนัเท่านัน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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