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DE-JP11 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร 5 วนั 4 คนื (TG)  
 
 

 
 
 

เยอืนญี.ปุ่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด                              
น ั.งกระเชา้ไฟฟ้าชมววิสูเ่ขาอสุซุาน ชมอาณาจกัรแหง่กลอ่งดนตรนีบัหมื.นชิ
น  

ด ื.มดํ.ากบัความงามของเมอืงโอตาร ุ 
ศนูยอ์นรุกัษห์มสีนีํ 
าตาล ชมความนา่รกัและแสนรูข้องหมสีนีํ 
าตาลนบัรอ้ยตวั  

ชมโรงงานและชมิช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที.ข ึ
นชื.อที.สดุ  
เย ี.ยมชมหมบูา้นราเมง  

ชอ้ปปิ
 งจใุจที. MITSUI OUTLET 
 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว 
แชน่ํ 
าพรุอ้น สไตลญ์ี.ปุ่ นฮอกไกโด 

เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS สะสมไมล ์50 % 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. พรอ้มกนัทีF สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั
น 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพืFอเตรยีมตวั

เดนิทาง และผา่นขั Mนตอนการเชค็อนิ 
23.45 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีFปุ่ น โดยเทีFยวบนิทีF TG 670  

 
วนัที.สอง ชโิตเสะ - หมูบ่า้นราเมน - อาซาฮยิามา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
08.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีFปุ่ น หลังจากผ่านขั Mนตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญีFปุ่ นแลว้ จากนัMนนําทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง RAMEN VILLAGE หรอื หมูบ่า้นราเมน”หมู่บา้นชืFอดัง
ของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตั Mงแตส่มัยตน้โชวะ ซึFงชว่งเวลานัMนเป็นชว่งเวลาทีFถอืกําเนดิราเมนขึMน ณ เมอืง
ซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมีFหลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และตอ่มาหลังสงครามโลกครัMงทีF 2 
ไดเ้สร็จสิMนลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืกําเนิดขึMนจากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ 
วธิกีารคงความรอ้นของนํMาซุปใหอ้ยู่ไดน้านขึMนโดยเคลอืบผวินํMาซปุดว้ยนํMามันหมู หรอืจะเป็นนํMาซปุซอีิ^วทีFเคีFยวจาก
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กระดกูหมูและนํMาสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีFทีFมสีว่นผสมของนํMานอ้ยกวา่ปกตแิละ
ดว้ยความโดง่ดงัและมเีอกลกัษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นีMเป็นทีFช ืFนชอบของชาวญีFปุ่ น  

เที.ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (CASH BACK คนืทา่นละ 1000 เยน) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ นําทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ซึFงไดรั้บความนยิมมากทีFสดุในญีFปุ่ น ซึFง

ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีFไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีFทา่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ัFว ๆ ไปถงึ
กว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทัFวโลก โดยสวนสัตว์แห่งนีMไดม้ีแนวความคิดทีFว่า สัตว์ต่างๆ ควรทีFจะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีFดแีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์Mนๆ จงึทําใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีFแทจ้รงิ
ของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขั Mวโลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุงัอตุงัแสนรู ้ 

คํ.า บรกิารอาหารคํ.า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที.พกั  FURANO HOPS HOTEL หรอื HILTON NISEKO VILLGE หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที.สาม ศาลเจา้ฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - เต็มอิ.มกบับฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนดิ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอ

ตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครื.องแกว้ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี.ปุ่ น 
ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึFงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัFวไปในญีFปุ่ นซึFงไดรั้บ
คําแนะนําและพัฒนาจากผูเ้ชีFยวชาญชาวอเมรกิัน ดังนัMนผังเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีFเหลีFยมผนืผา้ตามพืMนฐานการ
วางผังเมอืงของอเมรกิา  จากนัMนนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนา
ชนิโต ทีFสรา้งตั Mงแตปี่ 1871 ซึFงแตเ่ดมิศาลเจา้นีMมชี ืFอว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลืFอมใส
ศรัทธามาก เพราะเชืFอกันว่าเป็นทีFสถิตของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา
ชาวเมอืงบนเกาะมาตั Mงแต่ยุคบุกเบกิ ดนิแดนแห่งนีM ดังนัMนคนทอ้งถิFนจงึนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพืFอเพืFอเป็น
ขวญัและกําลงัใจ 

จากนัMนนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีFหมู่บา้นอชิยิะซึFงเป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตทีFมชี ืFอเสยีงทีFสดุของ
ญีFปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซืMอช็อกโกแลตต่างๆและทีFพลาดไม่ไดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรกั(ShIroi 
Koibito) ซึFงเป็นช็อกโกแลตทีFข ึMนชืFอทีFสดุของทีFนีFเลยทเีดยีว หรอืเดนิถ่ายรูปเป็นทีFระลกึกับบรรยากาศโดยรอบทีF
ตกแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี
ทา่นจะไดเ้ลอืกซื
อช็อคโกแลตที.หาซื
อที.ไหนไมไ่ด ้
และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

เที.ยง บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์
 งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูสไุว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 
จากนัMนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึFงถอืเป็นเมอืงทา่ทีFมบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของ
บา้นเรอืนนัMน สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนืFองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทํา
การคา้ระหวา่งประเทศญีFปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุ
อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีFเกดิขึMนจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมืFอปี ค.ศ. 1923 เพืFอเป็น
เสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึFงหนึFงเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทีFยว
แทนโกดังตา่งๆ ซึFงเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย
ของทีFระลกึนัFนเอง นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครื.องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึทําใหเ้ครืFอง
แกว้ทีFออกมามรีูปแบบและสทีีFแตกตา่งกัน จากนัMนนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึFงมอีายุเกอืบรอ้ยปี ทา่น
สามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีFถกูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทั Mงยังสามารถเลอืก
คดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึMนมาเป็นทีFระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

คํ.า  บรกิารอาหารคํ.า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที.  โรงแรม KIRORO RESORT หรอื JOZANEKI HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัที.ส ี. ซบัโปโร - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- น ั.งกระเชา้ชมววิภเูขาไฟอสุซุาน -  
 สวนหมโีชวะชนิซงั - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัMน นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริFมกอ่สรา้งเมืFอปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ี
โอบาร็อคอเมรกิาทีFใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีFทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีMผ่านการใช ้
งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีFเห็นนัMนไดรั้บการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มืFอปี พ.ศ. 
2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีFหลงเหลอือยู่ไม่กีFแห่ง จงึไดรั้บการขึMนทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมืFอปีพ.ศ. 2512 นําทา่นผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีFเกา่แกม่ากและ
เป็นอกีสัญลักษณ์ทีFสําคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่งหนึFง สรา้งตั Mงแต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของ
มหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีFยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตั Mงแต่ พ.ศ.2424 จนถงึ
ปัจจบุนัก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีFอยู่คูก่ับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึMนทะเบยีน ให ้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีFสาํคญัอกีแหง่หนึFงของญีFปุ่ น   
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จากนัMนนําทา่นแวะเก็บภาพประทับใจกับ สวนโอโดร ิ สวนสวยใจกลางเมอืงทีFทอดตัวยาวจากตะวันออก  ไป
ตะวนัตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผอ่นหยอ่นใจหรอืจัดงานประเพณีในเทศกาลตา่ง ๆ 
ทีFสวนแห่งนีM ท่านชอ้ปปิM งสนิคา้เครืFองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืFองประดับคุณภาพดทีีFรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY 
FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปปิMงตามอธัยาศยัจากนัMน 
นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีFเป็นเมอืงตากอากาศชืFอดังแห่งหนึFงของญีFปุ่ น มชี ืFอเสยีงดา้นออนเซ็น เป็น
เมอืงทีFเหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิFง นําทา่นชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิเกดิจากภูเขา
ไฟทีFยังไมด่บักอ่ใหเ้กดินํMาพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีFน่าชม  

เที.ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัMนนําทกุทา่น น ั.งกระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสซุาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีFทําใหเ้กดิทะเลสาปโทยะขึMนมา 
จากหลักฐานพบวา่ ภูเขาไฟลกูนีMมกีารปะทขุึMนมาทกุๆ 20-50 ปี ดังนัMนจงึทําใหเ้กดิการเปลีFยนแปลงภุมทิัศน์ของ
พืMนทีFแถบนีMอย่างตอ่เนืFอง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมืFอปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภูเขาไฟทีFยังคกุรุ่นมี
ควนัสขีาวลอยขึMนมาตลอดเวลา (ขึMนอยูก่บัสภาพอากาศ)  
จากนัMนนําท่านสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั”เพืFอชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนํีMาตาลนับ 100 ตัว ทีFใกลส้ญูพันธุ์
และหาดูไดย้าก ในญีFปุ่ นนีMจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัMน ชาวไอนุเชืFอกันว่าหมสีนํีMาตาลนีFถอืเป็นสตัวเ์ทพ
เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย อสิระใหท้า่นชม จุดชมววิไซโร ความสวยงามของเมอืงฮาโกดาเตะยามคํFาคนื ซึFงเป็นจุด
ชมววิทีFสวยทีFสดุตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญีFปุ่ น ซึFงอยู่บรเิวณเดยีวกัน เมืFอทา่นยนือยู่บนจุดชมววิทา่นสามารถ
มองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั Mงหมด ทะเลสาบกลางนํMาทีFโอบลอ้มดว้ยภเูขา 

 จากนัMนนําทา่น ชอ้ปปิ
 งที.มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัFนทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชืFอดังจากทัFวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สาํหรับทกุคนตั Mงแตส่นิคา้แฟชัFนหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัFวไป 
นอกจากนีMภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีFจุได ้650 ทีFนัFง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีFงเป็น
พืMนทีFทีFมสีนิคา้ทอ้งถิFนและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย 
เพื.อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารคํ.าตามอธัยาศยั 

พกัที.  โรงแรม TMARK CITY HOTEL หรอื  APA HOTEL&RESORT ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที.หา้  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพฯ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพืFอเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.30 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที.ยวบนิที. TG671 
16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ตํ.ากวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(ตํ.ากวา่ 12 ปี) 

พกัเดี.ยว
เพิ.ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัzว 
เครื.องบนิ 

07-11 ตลุาคม 2559 45,900 43,900 42,900 8,000 32,900 

14-18 ตลุาคม 2559 45,900 43,900 42,900 8,000 32,900 

27-31 ตลุาคม 2559 45,900 43,900 42,900 8,000 32,900 

02-06 พฤศจกิายน 2559 43,900 40,900 39,900 10,000 30,900 

09-13 พฤศจกิายน 2559 43,900 40,900 39,900 10,000 30,900 

23-27 พฤศจกิายน 2559 43,900 40,900 39,900 10,000 30,900 

 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ.น 
ทา่นละ 2000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั
งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ
นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการเลื.อนการเดนิทาง หรอืเปลี.ยนแปลงราคา 
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กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจําท ั
งหมด 
เนื.องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัzวเครื.องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที.เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี
ามนัที.ยงัมไิดชํ้าระ 
คา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัzวเมื.อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื.องจากเงื.อนไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนื.องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 

 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

� คา่ตัxวเครืFองบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีFม ี

� คา่นํMาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเทีFยวตามรายการ 

� คา่ทีFพักตามทีFระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานทีFตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมืMอทีFระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงืFอนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีFปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีFปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีFประสงคจ์ะพํานักระยะสั Mน

ในประเทศญีFปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีFทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิFม 

ทา่นละ 1,700 บาท** 

 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีFระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครืFองดืFมทีFสัFงเพิFมนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

���� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ.น ทา่นละ 2,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิFม 7% และภาษีหัก ณ ทีFจา่ย 3% 
 
เง ื.อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีFยวหรอืเอเจนซีFตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพืFอสาํรองทีFนัFง  

2. นักทอ่งเทีFยวหรอืเอเจนซีFตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีFเหลอืทั Mงหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีFยวหรอื
เอเจนซีFไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีFยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Mนๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีM วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีF
รัฐบาลประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื.อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีFนักทอ่งเทีFยวหรือเอเจนซีFตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลืFอนการเดนิทาง นักท่องเทีFยวหรอืเอเจนซีF(ผูม้ชี ืFอใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีFบรษัิทอย่างใดอย่างหนึFงเพืFอแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี.ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั
นในประเทศญี.ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว เยี.ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื.นเอกสารในข ั
นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื.อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
 

1. ต ัzวเครื.องบนิขาออกจากประเทศญี.ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ.งที.ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที.อาจเกดิขึ
นในระหวา่งที.พํานกัในประเทศญี.ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื.อ ที.อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที.พํานกัในประเทศญี.ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื.นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที.พํานกัในประเทศญี.ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. กรณีนักทอ่งเทีFยวหรือเอเจนซีFตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีFยวหรอืเอเจนซีF (ผูม้ชี ืFอในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีFบรษัิทอย่างใดอย่างหนึFงเพืFอทําเรืFองขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทีFตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงืFอนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีM 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีFชําระแลว้ ***ในกรณีที.วนั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีFชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีFชาํระแลว้ทั Mงหมด 
ทั MงนีM ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีFไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีFชําระแลว้เนืFองในการเตรียมการจัดการนําเทีFยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีFยว เชน่ การสาํรองทีFนัFงตัxวเครืFองบนิ การจองทีFพักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีFตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืMอขาดแบบมเีงืFอนไข หรอืเทีFยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั Mงหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีM วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีF
รัฐบาลประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีFยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื.อนไขและขอ้กําหนดอื.นๆ 

1. ทวัรน์ีMสาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืFอการทอ่งเทีFยวเทา่นัMน 
2. ทัวรน์ีMเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีFระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั Mงหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Mงหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีFมนัีกท่องเทีFยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีFยวหรือเอเจนซีFทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีFไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีFมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทีFยวทุกท่านยินดีทีFจะชําระค่าบริการเพิFมจากการทีFมี
นักทอ่งเทีFยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีFทางบรษัิทกําหนดเพืFอใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีFจะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืFอ นามสกุล คํานําหนา้ชืFอ เลขทีFหนังสอื
เดนิทาง และอืFนๆ เพืFอใชใ้นการจองตัxวเครืFองบนิ ในกรณีทีFนักทอ่งเทีFยวหรอืเอเจนซีFมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ~ในการเปลีFยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพืFอใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีFเดนิทางจรงิของประเทศทีFเดนิทาง ทั MงนีM บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีFยวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ~ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีFเพิFมขึMนของนักท่องเทีFยวทีFมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีFยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืFน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีMคํานวณจากอัตราแลกเปลีFยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีFทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัMน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ~ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิFมขึMน ในกรณีทีFมกีารเปลีFยนแปลงอัตราแลกเปลีFยนเงนิตราต่างประเทศ คา่ตัxวเครืFองบนิ ค่า
ภาษีเชืMอเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีFยนแปลงเทีFยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัMน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีFจะนําตดิตัวขึMนเครืFองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิMน และรวมกันทกุชิMน
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึFงมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีFตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัMน ถา้สิFงของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีFกําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีFโหลดใตท้อ้งเครืFองบนิเทา่นัMน  
2. สิFงของทีFมลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีF
โหลดใตท้อ้งเครืFองบนิเทา่นัMน  
3. ประเทศญีFปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีFทํามาจากพชื และเนืMอสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนืMอสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพืFอเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีFจะมาจากสิFงเหลา่นีM หากเจา้หนา้ทีFตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีFสงูมาก 

 


