
 

 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

23.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร ์4 
เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง สายการบิน 
AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์
ทัง้ขาไปและขากลบั(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

วนัท่ีสอง สนามบินชิโตเสะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – อิออน 
 

02.20 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620  
10.50 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศญี่ปุ่ นแล้วจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถอืเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 



 

รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุ
ไดร้บัอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความ
สวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถม
ทะเล สรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่โกดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึ
ถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนส าหรบันักท่องเทีย่วแทนโกดงัต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืง และไดป้รบัปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึนัน่เอง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์ของ
ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัได้อกีด้วย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสนิค้า 
ห้างฯ อิออน จสัโก้  ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดกูาล 
และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด
ของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  

 **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
ท่ีพกั   โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสาม ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมง็  - โรงงานเบียรซ์ปัโปโร - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ  - 
เตม็อ่ิมกบับฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนิด 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น สโนว์โมบลิ และส

โนสเลด หรอืจะเลอืกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ทัง้น้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึ้นกบัสภาพภมิูอากาศ และปริมาณความหนาของ
หิมะ ณ เวลานัน้* จากนัน้ น าทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซึง่ไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแต่ละ
ปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่่านเคยเหน็ในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถงึกว่า
ปีละ 3 ล้านคนจากทัว่โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวน์ัน้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิ
ของสตัว์แต่ละประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงั
แสนรู ้จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงั RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน หมู่บา้นชื่อดงัของเกาะฮอก
ไกโด นบัยอ้นหลงัไปตัง้แต่สมยัตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืก าเนิดราเมนขึน้ ณ เมอืงซปัโปโรโดย
การผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนิดของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดเ้สรจ็สิน้
ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า กไ็ดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทเิช่น วธิกีาร
คงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่ได้นานขึน้โดยเคลอืบผวิน ้าซุปด้วยน ้ามนัหมู หรอืจะเป็นน ้าซุปซอีิว๊ทีเ่คีย่วจาก
กระดูกหมูและน ้าสต๊อคซฟู้ีด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นิโบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สี่วนผสมของน ้าน้อยกว่าปกติ
และดว้ยความโด่งดงัและมเีอกลกัษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่าแหง่นี้เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน (ท่านละ  1,000 เยน) 
จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงซปัโปโร ชมพิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร เป็นพพิธิภณัฑ์เบยีร์แห่งแรกและแห่งเดยีวใน
ญีปุ่่ น ตวัอาคารสรา้งจากอฐิแดง แต่เดมิคอืโรงงานผลติเบยีรซ์ึ่งเปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2419 ปัจจุบนั
กจิการเจรญิเติบโตมโีรงงานหลายแห่งทัว่ญี่ปุ่ น ตึกเก่าหลงันี้จึงถูกดดัแปลงให้เป็นพพิธิภณัฑ์เบียร์เปิดให้
ผูส้นใจเขา้ชมไดภ้ายในพพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 3 ชัน้ และแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของกรรมวธิีการ
ผลติเบยีร ์เริม่ตัง้แต่การเกบ็เกีย่วผลผลติจากเมลด็พชืและขา้วบารเ์ลย ์ขัน้ตอนการหมกั จนกระทัง่กลัน่ออกมา



 

เป็นเบยีรช์นิดต่างๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามงุ
บังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino ซึ่งร้านค้าภายในทานุกิโคจินัน้มี
หลากหลายรา้นทีน่่าสนใจไมว่่าจะเป็นCoach, Zara, Comme หรอืกระเป๋า Bao Bao จากแบรนด ์Issey Miyake 
ที่สาวๆต่างตามล่าหามาครอบครองก็สามารถหาซื้อได้ที่ย่านนี้   หรอืจะเป็นร้านขายขนมร้านดงัชื่อว่าร้าน 
“Shirakaba” มขีนมหลากหลายชนิดทีม่ชี ื่อเสยีงของฮอกไกโด โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ทีท่ ามาจากนม อาทเิช่น 
เคก้โรล ลกูอมรสนมกลิน่ต่างๆ รสชาตหิอมหวานเหมาะแกก่ารซือ้ไปฝากเดก็ๆเป็นอยา่งมาก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด 
อาทิเช่น ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

ท่ีพกั  โรงแรม TOBU SAPPORO HOTEL /PREMIER NAKAJIMA SAPPORO HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีส่ี อทุยานโมอาย – ตลาดซปัโปโรโจไง – ดิวต้ีฟรี - มิตซุย เอ้าท์เลต็  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม อทุยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 
1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 
พระพทุธรปูเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดบัของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่ว่า Atama Daibutsu เปิดให้
เขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา  อทุยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตาราง
เมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอฐัแิละรองรบัได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้
ทีด่นิใว้เกบ็"อฐั"ิเกบ็แบบทัง้ตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่ น เป็นชื่อทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึ่งในสุสานทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในฮอกไกโด จากนัน้น าท่านสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีง
รายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่าย
อาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆใน
ทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้ม
ขา้ว เรยีกว่า donburi 

เท่ียง  เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ให้ท่านได้เลือก
ทานอาหารได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป็นปูทาราบะ ปซููไซ หรือจะเลือกทานเป็นซูชิ ซาซิมิ 
ข้าวหน้าปลาดิบ รบัรองว่าสด สะอาด ถกูใจทุกท่านท่ีชอบทานอาหารญ่ีปุ่ นแน่นอน 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY 
FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงท่ีมิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET) ศนูย์
รวมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด์ 
อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มด้วยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญิง
ชาย และเดก็ จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 
ทีน่ัง่ และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัท่ี  โรงแรม TOBU SAPPORO HOTEL/PREMIER NAKAJIMA SAPPORO HOTEL ระดบัเดียวกนั  
 

วนัท่ีห้า  สวนโอโดริ - ท าเรียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมอืงที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออก  ไปตะวนัตกโดยมี
ความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพกัผ่อนหย่อนใจหรอืจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ทีส่วน
แห่งนี้ จากนัน้น าท่านชมด้านนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริม่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น



 

อาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึ
นี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟ
ไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512   
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.05 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์ 
เท่ียวบินท่ี XJ 621 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาใความเหมาะสม** 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

08 – 12 มกราคม 2562 26,999 8,000 
09 – 13 มกราคม 2562 28,999 8,000 
10 – 14 มกราคม 2562 28,999 8,000 
11 – 15 มกราคม 2562 28,999 8,000 
12 – 16 มกราคม 2562 28,999 8,000 
15 – 19 มกราคม 2562 28,999 8,000 
16 – 20 มกราคม 2562 28,999 8,000 
17 – 21 มกราคม 2562 28,999 8,000 
18 – 22 มกราคม 2562 28,999 8,000 
19 – 23 มกราคม 2562 28,999 8,000 
22 – 26 มกราคม 2562 28,999 8,000 
23 – 27 มกราคม 2562 28,999 8,000 
24 – 28 มกราคม 2562 28,999 8,000 
25 – 29 มกราคม 2562 28,999 8,000 
26 – 30 มกราคม 2562 28,999 8,000 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 28,999 8,000 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 28,999 8,000 
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 28,999 8,000 
13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 



 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 
15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 
16 – 20 กมุภาพนัธ ์2562 30,999 8,000 
19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 30,999 8,000 
20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 
21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 
22 – 26 กมุภาภนัธ ์2562 28,999 8,000 
23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 8,000 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 28,999 8,000 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 28,999 8,000 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 28,999 8,000 
01 – 05 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
02 – 06 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
05 – 09 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
06 – 10 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
07 – 11 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
08 – 12 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
09 – 13 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
12 – 16 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
13 – 17 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
14 – 18 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
15 – 19 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
16 – 20 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
19 -23 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
20 – 24 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
21 – 25 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
22 – 26 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
23 – 27 มีนาคม 2562 28,999 8,000 
26 - 30 มีนาคม 2562 28,999 8,000 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน 

ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 



 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิได้
ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวี
ซ่าเพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่
ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อทา่นเพือ่ส ารองทีน่ัง่ ภายใน 1วนัหลงัจากท าการจอง 
2. นักท่องเทีย่วค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ 

หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่ว
สละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 

 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู้มชีือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ 
และหน้าสมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้  ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างน้อย 10 
วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะให้บรกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหน้าชือ่ เลขทีห่นงัสอื
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บั
ทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครือ่งบนิ คา่ภาษเีชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุก
ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไส้
กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทีส่งูมาก 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศ

ญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และ

อื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้


