
 

 

5 Days 3 Nights 

  

สมัผัสบรรยากาศความโรแมนตกิ ของเมอืงสปัโปโร และ ฮาโกดาเตะ 

ชมเมอืงเอโดะโบราณ ณ หมูบ่า้น ดาเตะจไิดมรุะ  

ชมววิทะเลสาบโทยะ ณ จดุชมววิไซโล  

น่ังรถกระเชา้ชมเมอืงบนยอดเขาฮาโกดาเตะ  

เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงโกดงัอฐิแดงรมิน ้า  

สมัผัสตลาดเชา้ฮาโกดะเตะ  

สนุกเลน่สก ีณ ลานสก ีทะคโินะ สสุรุนั 

ชมประตมิากรรมน ้าแข็ง งานเทศกาลเฮยีดโต ณ ทะเลสาบชโิคสชึ ิ



เพิม่บริการพเิศษทุกทัวร์ 

*** ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง *** 
 

 

รายการทวัร ์
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  15 – 19 ก.พ. 2563 

วันแรก 15 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
23.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 

เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน Air Asia X   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

02:10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี XJ 620 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วันท่ีสอง 16 ก.พ.63  สนามบินซิโตเซะ ฮอกไกโด – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - จุดชมวิวไซโล -  นั่งกระเช้าขึน้ชม     
ยอดเขาฮาโกดาเตะ - โกดังอฐิแดง 

 

  
08:40 น เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ผา่นพิธีการศุลกากรและ

ตรวจคนเขา้เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศ

ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ

และจับ 



น าท่านเดินทางยงั หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ตั้งอยู่ท่ีเมืองโนโบริเบทสึ ฮอกไกโด หมู่บา้นแห่งน้ีเป็น

หมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ท่ีประกอบไปดว้ย หอสังเกตการณ์ โรงละคร 

วดั ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมูบ้า้นซามูไร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถสัมผสั

บรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนงัญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว ทั้งยงัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามูไร นินจา 

เดินไปเดินมา แลดูเหมือนบรรยากาศญ่ีปุ่ นโบราณ และมีการแสดงวฒันธรรมแบบเอโดะให้ชม

ดว้ย 

        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านแวะพกัชมวิว หอชมวิวไซโล ซ่ึงเป็นสถานท่ีแวะพกัรถระหว่างเดินทาง ให้ท่านได้ชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโท

ยะโกะออนเซน และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ ทั้งยงัสามารถมองเห็นเขาโยเทยท่ี์ได้รับขนาน

นามวา่เป็นฟูจิแห่งเอโซะดว้ย รวมถึงเขารุซุตสึชิริเบต็สึ เทือกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ ร่วมถึงเขานอ้ย

ใหญ่ ๆ อ่ืน ๆ ดว้ย จากนั้นน าท่านสัมผสัการ นั่งรถกระเช้าขึน้ยอดเขาฮาโกดาเตะ ท่ีเมืองฮาโกดา

เตะ ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลทั้งสองขา้งก่อนพระอาทิตย์

ตกดิน ถือวา่เป็นวิวท่ีสวยงามติดอนัดบัโลกเลยท่ีเดียว จากนั้นน าท่านสู่ โกดังอฐิแดงริมน ้า ท่ีอยูริ่ม

แม่น ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ท่ีน้ีเคยเป็นแหล่งคา้ขายในช่วงปลายสมยัเอโดะ แลว้ถูกเปล่ียนเป็น

คลงัสินคา้มาก่อน ปัจจุบนัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก ร้านคา้แฟชั้น ร้านอาหาร สถาน

บนัเทิง บรรยากาศแบบคลาสสิกโบราณ นบัวา่เป็นแหล่งรวมทุกส่ิงไวใ้นท่ีเดียวอยา่งครบครัน 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

พกัท่ี  HOKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า  

ท่านสามารถพกัผ่อนอย่างเต็มอิม่ด้วยการ “อาบน ้ าแร่ธรรมชาติ” หรอืทีเ่รยีกว่า “ออนเซ็น” 
เพือ่ใหท้่านไดค้ลายความเหนือ่ยลา้         

วันท่ีสาม 17 ก.พ.63 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ลานสก ีทะคิโนะ สุสุรัน  - งานเทศกาลเฮียวโต 
 

     
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    



เชา้ น าท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้ท่ีมีคึกคกัของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีน้ีเป็นแหล่งอาหารจ าพวก

ทะเลสด ไม่ว่าจะเป็นปูคานิ ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และจ าพวกผลไมต้่าง ๆ ให้เลือก

มากมาย เป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองฮาโกดาเตะท่ีไม่ควรพลาด ทั้งยงัมีร้านอาหารมากมายโดยเมนู

เด็ดสุดฮิตท่ีน้ีท่ีตอ้งลองเม่ือมาเยือนถึงถ่ินแหล่งก าเนิดของวตัถุดิบชั้นเลิศคือ Uni-Ikura Domburi 

ซ่ึงเป็นขา้วเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลสด ๆ หวาน ๆ และไข่ปลาแซลมอนท่ีหาสดกวา่น้ีไม่ได ้ตลาด

แห่งน้ีเปิดทุกวนัตั้งแต่ตีหา้ถึงเท่ียงตรง 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร        

บ่าย น าท่านเดินทางยงัลานสกีสวนสาธารณะ ทะคิโนะ สุสุรัน สวนสาธารณะพื้นท่ีกวา่ 395 ไร่ พื้นท่ี

เป็นเนินเขา และตน้ไม ้ท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นของชาวซปัโปโร ในฤดูกาลปกติท่ีน้ีจะปลูกดอกไมต้าม

ฤดูกาล อยา่งเช่น ดอกทิวลิป ดอกสุสุรัน ฯลฯ ส่วนในช่วงฤดูหนาวท่ีมีก็จะเตม็ไปดว้ยหิมะและ

กลายเป็นพื้นท่ีส าหรับเล่นสกีและสโนวบ์อร์ด ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมกนั ส าหรับท่านท่ี

ตอ้งการจะเล่นสกี สโนวบ์อร์ด และกิจกรรมเดินป่า (อุปกรณ์ส าหรับเล่นสกีและสโนวบ์อร์ดมี

ค่าบริการ) (**ส่ิงที่ต้องเตรียมมำเอง เสือ้กันหนำว ถุงมือ หมวก แว่นตำ ผ้ำพันคอ ฯลฯ) 

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ งานเทศกาลเฮียวโต ท่ีทะเลสาบชิโคสึชิ โตเซะ งานเทศกาลน ้าแขง็ท่ีใชอ้อน

เซ็น  ทะเลสาบชิโคสึ  ในสวนสาธารณะของ อุทยานแห่งชาติ ชิโคสึโทยะ อยู ่ห่างจากซปัโปโร

ประมาณ 40 นาทีเป็น สถานท่ีจดังานมีประติมากรรม น ้าแขง็ท่ีสร้างขึ้นโดยใชน้ ้าในทะเลสาบชิ

โคสึอนัเป็นท่ีภาคภูมิใจในเร่ือง ความใส ซ่ึงมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่นและปล่อยใหแ้ขง็ตวั

เรียงรายอยู ่สไลเดอร์น ้าแขง็ลานสเก็ตท่ีล่ืนไถล            

 รับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

พกัท่ี   THE B / KARASA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีส่ี18ก.พ.63   อสิระเท่ียวงานเทศกาลหิมะเมืองซับโปโร เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
(ไม่มีรถบริการ)  

 

   
          

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



เชา้ แนน าสถานที่ท่องเที่ยวใน Sapporo 

 ที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่ นในสมยันัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลกัษณด์าว

หา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่รม่รื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะก๊วย อาคาร

แห่งนีเ้คยเป็นที่ท าการรฐับาลทอ้งถิ่นสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม

หอ้งท างานต่างๆ และหอสมดุเก็บบนัทกึทางราชการ และน าท่านไป  

สวนสำธำรณะโอโดริ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซปัโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือ

และทิศใต ้มีที่จอดรถกวา้งประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพืน้ที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดรูอ้น

จะเป็นพืน้ที่สีเขียวที่งดงาม และน าท่านไป ถ่ำยรูป  

ทีวีทำวเวอรซ์ัปโปโร สูง 150 เมตร ซึ่งดา้นบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของ

สวนสาธารณะแห่งนีแ้ละเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสงู 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์

จะเปิดไฟประดบัประดาเพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซปัโปโร 

อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดคุ้ม้ค่า  

บ่าย ทานูคิโคจิ หรือ ถนนคนเดินทานูกิ เป็นถนนคนเดินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด   ถนนคน

เดินเส้นน้ีถือเป็นแดน สวรรคข์องผูท่ี้ช่ืนชอบการช๊อปป้ิง  เพราะท่ีน่ีมีร้านคา้ให้เลือกช๊อปมากมาย

กว่า 200 ร้าน  โดยตวัถนนแบ่งออกเป็น 7 บล๊อกเป็นแนวยาวกว่า 900 เมตร    ณ ถนนแห่งน้ีท่าน

จะเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือเส้ือผา้ รองเท้า ของท่ีระลึก ของเล่น เคร่ืองส าอาง รวมไปถึง

ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเกมส์และร้านปาจิงโกะ  และน าท่านไป  

ชอ้ปป้ิงย่าน JR TOWER เป็นย่านท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากติด

อยู่กบัสถานีรถไฟฟ้าและรถประจ าทางเลย ซ่ึงบริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ชั้นน าของ

ญ่ีปุ่ น อยา่งหา้งไดมารู ท่ีรวมร้านขายของและร้านอาหารช่ือดงัของซปัโปโรไว ้เช่น 

ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคตัสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ท่ีเน้น

ขายเส้ือผา้แฟชัน่ของชาวญ่ีปุ่ นในราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ท่ีมีทุกอย่าง ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

รองเทา้แบรนดเ์นม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 

 * *รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

พกัท่ี   THE B / KARASA HOTEL หรือเทียบเท่า  
          

วันท่ีห้า 19ก.พ.63 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชิโตเซะ  

11:55 น.   เหินฟ้ากลบัเมืองไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 621 
18:00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทางอตัราคา่บรกิาร 

 

อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 35 ท่ำนขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 26,500 บำท 

เดก็อำยุ 7–11ปี / มีเตยีง   24,500 บำท 

เดก็อำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตยีง(ตั๋วเครื่องบินกบัภาษี)  20,500 บำท 

พักเดีย่วจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่)  8,000 บำท 

เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำต๋ัวก่อนท ำกำรจองค่ะ 

 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ขวบ (ณ.วันเดินทาง) เช็คราตั๋วก่อนท าการจอง 
 

*ทา่นใดมไีฟลบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์  :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , 
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมาย
ของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 



อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน และหัวหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหนา้ทวัร์เม่ือมีผูร่้วมทาง 30

ท่าน) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้
ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการ
ยืน่ร้องขอวีซ่า หรือมากกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต ่า 35 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ
ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่าน
ต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทาง
บริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 
วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 



• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น 

เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการ

พ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ
ท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยั



รถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้ไดท้่องเท่ียว
ตามโปรแกรม 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ใน
วนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 


