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ทางบริษทัขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 

 

อาซาฮีคาว่า ลิ�มรสสุดยอดราเมง็ขึ�นชื�อของเมอืงที�หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของสตัว์เมอืง
หนาวที� สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เข้าชมกระบวนการทําสาเกที� พิพิธภณัฑ์สาเกโอ
โตโกยาม่า 

โซอึนเคียว นํ"าตกกิงกะ นํ"าตกริวเซ นํ�าตกสองสายทีไหลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 

บิเอ   เมอืงที�ไดช้ื�อว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไมท้ี�  
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อนํ&าสีฟ้า ที�เมื�อยามสะทอ้นแสงแดดเกดิเป็นความงามที�
น่าหลงไหล 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิกบั
เสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  ช้อปปิ�งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิค้ามากมายหลากหลายชนิด, ชม
สถาปตัยกรรมอันสวยงามของ อาคารที.ทําการรฐับาลเก่า ที�รู้จกักนัในนามว่า
ทาํเนียบอฐิแดง 
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กาํหนดวนัเดินทางปี &'(& 

)&-)( / ),-&- / &(--. มิถนุายน 

1-2 / ))-)' / ),-&- / &(--. กนัยายน 

วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 
 

&)... น.          พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั "นที� 4 ประตหูมายเลข 2  
สายการบินไทย เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั "นตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

วนัที�สอง        สนามบินชินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเมง็ - สวนสตัว์อาซาฮียาม่า -   
พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกยาม่า - โซอึนเคียว 

 

.2.-. น.          เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงที
ได้ชือว่ามโีอโซนทีดทีีสุดบนเกาะฮอกไกโดฝ ั งตะวนัตก เพือนําท่านเขา้ชมหมู่บ้านราเมง็ 
หมู่บ้านทีได้รวบรวมเอาร้านราเมง็ชือดงั 8 ร้านในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิด
ให้บริการครั �งแรกเมือปีค.ศ.1996 ซึงราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี� เกิดขึ�นภายหลัง
สงครามโลกครั �งที 2 ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใช้ความคดิ
สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพือใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีมอียู่ก่อนหน้านี� จนในทีสุด
กเ็ป็นทียอมรบั 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (คืนเงินท่านละ ),... เยน) 
บ่าย นําท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี�เปิดขึ�นเมือปีค.ศ.1967 เป็นสวนสตัว์

ยอดนิยมอนัดบัหนึงและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น ใหท่้านได้เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนั
เป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัว์เมอืงหนาวทีหาชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี�ยงัถอืได้ว่าเป็น
ตน้แบบของสวนสตัวท์ั �งหมดของญีปุ่น ทั �งในเรืองของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มได้
อยา่งกลมกลนืและเนื�อทีอนักวา้งใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของ
เหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีั �วโลกเหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะ
เรยีน, แมวนํ�า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายทีรอคอยการมา
เยียมเยอืน จากนั �นนําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake Museum) ซึงเป็น 
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สาเกทีมชีือเสยีงในระดบัหวัแถวของญีปุ่น ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลติ ตลอดจนความ
พถิพีถินัในการผลติสาเกทีขึ�นชือแห่งนี�  อสิระให้ท่านได้ชมิสาเกรสเลศิตามอธัยาศยั   ได้
เวลาอนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่โซอึนเคียว 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
จากนั"นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ"าแร่ธรรมชาติ ที�อุดมไปด้วยแร่ธาตุที� มี
สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชื�อว่าถ้าได้แช่นํ"าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ"น 

 
วนัที�สาม         โซอึนเคียว - นํ"าตกกิงกะ และ ริวเซย ์- บิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ  - บ่อนํ"าสีฟ้า – ซปั   

โปโร 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
.2.-. น. นําท่านออกเดนิทางสู่ นํ"าตกกิงกะ หรอืถูกเรยีกอกีชือว่านํ�าตกสเีงนิ เพราะในฤดูร้อนจะ

เหน็นํ�าไหลเป็นเสน้สขีาวเลก็ไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ดา้ย ดูอ่อนชอ้ยงดงามจนมผีูใ้หส้มญานาม
ว่าอนนะดะกิหรอืนํ�าตกผู้หญิง ส่วนนํ"าตกริวเซย์ ทีอยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบัสมญานามว่า
โอะโตะโกะดะก ิหรอืนํ�าตกผู้ชาย เพราะลกัษณะของเสน้นํ�าตกทีใหญ่กว่า เมือไหลออกมา
จากช่องภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย และไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิอนัดบั 1 ใน 100 แห่ง
ของนํ�าตกญีปุ่นทีสวยงามทีสุด ท่านสามารถมองเหน็ไดพ้รอ้มกนัจากจุดชมววิ จากนั �นนํา
ท่านสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ทีตั �งอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไดช้ือว่า “Small town of 
the most beautiful hills” เป็นเมอืงทีมเีนินเขาสลบัซบัซอ้นอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีุด
ชมววิชือ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมอืงม ีPanorama Road ทั �ง T แห่งเป็นถนน
สายเลก็ๆ ตดัผ่านฟารม์ดอกไม ้เหมาะสําหรบัการถ่ายรูปมุมกว้าง VWX องศา ภาพถ่ายที
ออกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลุมด้วยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทั �งมองเหน็ทอ้งฟ้า
กวา้งไกล นอกจากนั �นบางบรเิวณถูกจดัทาํเป็นทีพกัชมววิ มรีา้นขายของและหอ้งนํ�าอํานวย
ความสะดวก แถมปลูกดอกไมส้สีนัสดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพือเพิมมลูค่าทางสายตา นําท่าน
เขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพือชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ สวนดอกไม้ชิคิไซ
ทีไดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไมท้ีแข่งกนัอวดสสีนั
กนัเหมอืนพรมหลากสทีีเบ่งบานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านชม บ่อนํ"าสีฟ้า (Blue Pond) ซึงตั �งอยู่กลางเมอืงบเิอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วน

ความอศัจรรยข์องบ่อนํ�าแห่งนี�ก็คอื นํ�าในบ่อจะมสีฟ้ีาทีสดและสวย โดยสาเหตุทีนํ�าในบ่อ
เป็นสฟ้ีานั �นกค็อื สารอลมูเินียมไฮดรอกไซดท์ีเจอืปนอยูใ่นนํ�าเป็นจาํนวนมากเหมอืนกบัชั �น 
บรรยากาศของโลก ทําให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึง
อลูมเินียมไฮดรอกไซด์นั �นมาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจดิาเคะ และสฟ้ีาทีเราได้เหน็
นั �นจะสดมากน้อยแค่ไหนกข็ึ�นอยู่กบัแสงแดดทีส่องลงมาในวนันั �นๆ และจุดทีเราไปยนืมอง
ด้วย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะแตกต่างจากบรรดา
หมู่บ้านและเมอืงทั วไปในญีปุ่นซึงได้รบัคําแนะนําและพฒันาจากผู้เชียวชาญชาวอเมรกินั 
ดงันั �น ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดชื�อดงัของฮอกไกโด  
ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื�องเคียงสไตลญี์�ปุ่ น  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที�สี�              ซปัโปโร - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี -  ที�ทาํการรฐับาลเก่า –  
                      ช้อปปิ" งที�ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
.2... น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมอืงโบราณทีเคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญีปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์
ริง จนไดช้ือว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ย
การสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์ุโรป นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของ
โกดงัเก่าทีสะท้อนบนผวินํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออก
และตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้
ต่างๆ ทีถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมือสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลง
จาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที�ส่งเสียงดนตรตี้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื�อ
กล่องดนตรทีี�ท่านชื�นชอบหรอืจะเลอืกจดัทํากล่องดนตรขีองคุณเองที�มเีพยีงชิ�นเดยีวในโลก
กไ็ด้ นอกจากนี�ยงัมนีาฬิกาไอนํ�าโบราณที�ตั �งเด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที�มอีายุการใช้
งานนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตาร ุ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซัปโปโร เพือนําท่านชม อาคารที�ทําการ

รฐับาลเก่า หรอืทาํเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.bccc  สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงซปัโปโร สไตล์การสรา้งของโดมแปดเหลียมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้
อฐิในการก่อสรา้งประมาณ T.d ลา้นกอ้น ผูท้ีออกแบบอาคารนี�เป็นสถาปนิกทอ้งถินและใชว้สัดุ 
ภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของ
รฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ําใหต้้องสรา้งขึ�นมาใหม่ ในปีค.ศ.bebb ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็น
สมบตัทิางวฒันธรรมและใช้สําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญัทางการเมอืงของรฐับาลญีปุ่น จากนั �น
อสิระใหท่้านชอ้ปปิ�งที ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ยา่นชอ้ปปิ�งทีรวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมาย
กว่า TXX รา้นคา้เอาไวท้ีนีทีเดยีว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเครืองสําอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นม
มอืสอง ร้านขายเสื�อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดืมอีกมากมายทีเปิด
บริการตั �งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นั �นเป็นแหล่ง
ท่องเทียวสาํหรบันกัท่องราตร ี 

คํ�า                    อิสระอาหารคํ�า ให้ท่านเลือกอิ�มอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 
วนัที�ห้า          ซปัโปโร - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินสวุรรณภมิู 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมื�ออาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิชนิชโิตเสะ เพือทาํการเชค็อนิ 
)..-. น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดวนัเดินทาง )&-)( / ),-&- / &(--. มิถนุายน &'(& 
 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 1-2 / ))-)' / ),-&- / &(--. กนัยายน &'(& 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั lวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั lวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 41,500.-  บาท 23,300.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,300.-  บาท 20,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 31,300.-  บาท 17,500.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั lวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั lวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 40,900.-  บาท 22,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,900.-  บาท 20,600.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,600.-  บาท 17,300.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั �งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน JK ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Mในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ 

หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Mไม่คนื
ค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ั Rวเดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุณา
ตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื�อตั Rวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทางไดห้รอืไม ่
และตรวจเชค็นํ�าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช ้เนื�องจากการกําหนดนํ�าหนัก
สมัภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ�นอยู่กับการ
กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ�น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้

5. เนื�องจากเป็นตั Rวการบนิไทยราคาพเิศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัจะทําการออก
ตั Rวโดยสารทนัท ีผูเ้ดนิทางจงึไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดห้ลงัจากที�ทางบรษิทัไดท้ําการออกตั Rว
โดยสารแลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี&รวม 
1. ค่าตั Rวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Rวเครื�องบนิ สายการบินไทย ได้นํ&าหนักสมัภาระ 12 

กิโลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัสาํหรบั 3 

ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง ใน
กรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบ
หอ้งทวนิและหอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทั
ประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

7. เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ�ง
เดยีว  

8. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชําระเพิ�มเตมิ ใน
กรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากที�ท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว^. 
ภาษมีลูค่าเพิ�ม _% และหกั ณ ที�จา่ย a % 

 
อตัราค่าบริการนี&ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด  
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิ�มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื.อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง aK วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง aK วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื�อนไขการชําระเงนิแบบการจองทวัรแ์บบปรกตไิด ้

 
การยกเลิก 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย cK วนัทําการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Mในการคนืเงนิ
มดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง aK วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Mในการคนืค่า
ทวัรท์ั �งหมด 
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3. เนื�องจากตั Rวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางหรอื
ขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Mในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนื
เงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอ 
สงวนสทิธิ Mในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิ
สกุลเยน 

2. ในกรณทีี�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื�อ
ทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ Mในการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร 
ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ละชําระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในขอ้ตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบรษิทัไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัรทุ์กประการ 
 

 

 

 


