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NT391
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร ใบไมเ้ปลยีนส ี5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 5 วัน 3 คนื ,

CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL  , SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL

บเิอะ - สระอะโออเิคะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั - น้าํตกรวิเซยแ์ละน้าํตกกงิกะ 
กระเชา้คุโรดาเกะ - ออิอน ทาวน ์- เนนิพระพทุธเจา้ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- รา้นกาแฟฮลัโหลคติต ี

รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตฟีร ี- ถนนทานุกโิคจ ิ- ฟรเีดย ์- ตลาดปลานโิจ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ นเทยีวบนิท ีXJ620 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครืองดมื บนเครือง)

วนัท ี2
สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงบเิอะ - สระอะโออเิคะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั -



น้าํตกรวิเซยแ์ละน้าํตกกงิกะ - กระเชา้คโุรดาเกะ - ออิอน มอลลล์

08.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei)เมอืงเล็ก  ๆลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศนท์งีดงามของภเูขาและทุง่นาอันกวา้งใหญ่ 

เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike)หรือสระน ้าํสฟ้ีา (Blue Pond)ตังอยู่ฝังซา้ยของแม่น ้าํ Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ
ตังชอืตามสขีองน ้าํทเีกดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพงิเกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ Tokachiทปีะทขุนึเมอืปี 1988
ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!!ชมน ้าํสฟ้ีาทสีดใสเกนิกวา่บอ่น ้าํตามธรรมชาตทัิวไป
และตอไมส้งูจํานวนมากทสีะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของน ้าํในบอ่

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่
ทรีาเมนของทนีีมรีสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขนึในปี
1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว
ไฮไลท!์!!หมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขันเทพไวใ้นทเีดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแหง่นีใหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย
ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพอืดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba
ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาวา่ หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop
Tenkinทเีชอืมันในน ้าํซปุของตัวเองวา่เป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญปีุ่ น
เพราะดว้ยความทกีนิงา่ยและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึเป็นทถีูกใจของคนญปีุ่ นทกุเพศทกุวัย

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บา้นราเมน

บา่ย
เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park)
อุทยานทมีใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นตนืตาตนืใจกับฤดใูบไมเ้ปลยีนสทีทัีวทังอุทยานจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมท้พีากันเปลยีนสอีวดความสวยงามของธรรมชาต(ิใบไมเ้ปลยีนสทีฮีฮกไกโด
โดยปกตจิะอยู่ในชว่งประมาณปลายเดอืนกันยายนถงึกลางเดอืนตลุาคม ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) 

ชม น้าํตกรวิเซยแ์ละน้าํตกกงิกะ ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของน ้าํตกแหง่นีในชว่งหนา้หนาว ทบีรเิวณน ้าํตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน
แลว้สายน ้าํบางจดุก็จะกลายเป็นน ้าํแข็ง
ซงึดสูวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึโดยน ้าํตกกงิกะถอืเป็นตัวแทนของสตรีเพศเพราะสายธารทไีหลลงมานันสวยงามอ่อนชอ้ยมจัีงหวะจะโคนประหนงึการแสดงของเกอชิาในชนชนัสงูและ
น ้าํตกรวิเซโนะทาคคิอืตัวแทนของบรุุษเพศเด็ดเดยีวรุนแรงเทยีงตรงแตง่ดงามประหนงึสะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิ

จากนันนําทา่น นําทา่นขนึ กระเชา้คโุรดาเกะ
ทใีหบ้รกิารนักทอ่งเทยีวขนึชมววิบนภเูขาคโุรดาเกะตังอยู่บรเิวณชมุชนออนเซ็นถอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุทหีนงึของโซอุนเคยีวตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ
101 ทนัีงและใชเ้วลาประมาณ 7
นาทถีงึจดุชมววินอกจากนีในฤดหูนาวดา้นบนยังเป็นสกรีีสอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบนโดยมวีวิภเูขารอบดา้นเป็นจดุเดน่ของทนีี
เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮาวา่

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาวา่อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก
ของทรีะลกึกันอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขนึชอืของญปีุ่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ทพีกั
CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เนนิพระพทุธเจา้ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟฮลัโหลคติต ี- เมอืงซปัโปโร -
รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



จากนันเดนิทางสู ่เนนิพระพทุธเจา้ (HILL OF BUDDHA) ตังอยู่ทางเหนือของซปัโปโรเป็นผลงานชนิเอกอกีชนิหนงึของทาดาโอะอันโดะ (Tadao
Ando) สถาปนกิชาวญปีุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรโ์ดยมลัีกษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปันพระพทุธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าํหนัก
1500
ตันพนืททีลีอ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลงอกีทังรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอัินงดงามสามารถชมในววิทวิทัศนท์แีตกตา่งกันทกุๆฤดไูม่วา่จะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิจีะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรู่มรืนร่มเย็นชว่งฤดรูอ้นทจีะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอรแ์ละชว่งฤดหูนาวทเีหมอืนอยู่ทา่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทขีาวโพลนอสิระใหท้า่นชนืชมความงามของสถานทแีหง่นีและสมัผัสพทุธศาสนาในมุมมองทตีา่งจากเดมิ!!!ไฮไลทU์nseen
Hokkaidoทเีมอืเดนิไปจนถงึจดุทปีระดษิฐานพระพทุธรูปทอียู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขนึไปจะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพทุธรูปเปรียบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยู่บนทลีาดต่าํของภเูขาเท็งงุ
ซงึเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทมีชีอืเสยีงคลองโอตารุหรือ โอตารุอุนงะมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ
โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!!บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นีสรา้งเมอืปี 1923
โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง
แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว
มกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2เมตร

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลทห์นงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรีในญปีุ่ นโดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอืเป็นอกีหนงึในสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิิ
ตังอยู่ในเมอืงโอตารุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนันจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รือแตปั่จจบัุนนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รือของทรีะลกึแทนซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของเมอืงโดยกอ่ตังขนึตังแตปี่
1901
ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่มากมายและผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแหง่นีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นันเองนอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวดว้ย

เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารัก  ๆของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติตี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นําทา่นชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทกิระเป๋านาฬกิารองเทา้และขา้วของเครืองใชต้า่ง  ๆภายในบา้น
เครืองจามชาม ชดุกาแฟ ซงึสว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทผีลติและจําหน่ายในประเทศญปีุ่ น

อสิระชอ้ปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ น ้าํหอม ตา่งๆ

อสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททัีงหมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่ง  ๆอย่างรา้นขายกโิมโน เครืองดนตรี วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย
ทังยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนืองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมายรอ้นดองก ีรา้น100เยน
นอกจากนันทนีียังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนูบุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปู

ทพีกั
SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อสิระชอ้ปปิงหรอืทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆภายในซปัโปโรตามอธัยาศยั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ 

หมายเหต!ุ!! ในวันทปีลอ่ยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทยีว ณ สถานทนัีน  ๆโดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรือรถบัส
โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทดีว้ยตัวทา่นเอง**ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทยีวไดต้ามอัธยาศัย หรือ ไกดนํ์าทา่นเยียมชมภายในตัวเมอืง 



ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจ สามารถเลอืกเทยีวไดใ้น 1 วัน
ตกึรัฐบาลเกา่
ชอ้ปปิงสสึกึโินะ
ตลาดปลายามเชา้
หอนาฬกิา
ชอ้ปปิง JR TOWER
สวนสตัวม์ารุยามะ
โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ
รา้นรอ้ยเยน
จดุชมววิบนเขาโอครุะ
สวนโอโดริ
โรงงานซ็อกโกแลต
สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
หอคอย ทวีทีาวเวอร์
ตรอกราเมน
ภเูขาโมอวิะ

เทยีง
อสิระรับประทานอาหาร กลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย

ทพีกั
SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนิชโิตเซ ่- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

10.00 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีXJ621

15.50 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี1 เมษายน 2562 เวลา 09:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

หมายเหตุ

• รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• เดนิทางขนัต่าํ 34 ทา่น หากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้



• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2
หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

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



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรับทราบ กอ่นการเดนิทาง)
•  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่านในกรณดีงันี

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง
• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
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