


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานรา
เมน	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา	-
ออนเซ็น

พักที่	Art	Hotel
Asahikawa	หรือเทียบ
เทา	

3 ลานหิมะ	ชิคิไซโนะโอกะ	-	ขาปูยักษ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอ
ตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-
พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	ดิวตี้ฟรี

พักที่	T	MARK	CITY
HOTEL	SAPPORO	/
APA	HOTEL
SAPPORO	หรือเทียบ
เทา	

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	T	MARK	CITY
HOTEL	SAPPORO	/
APA	HOTEL	SAPPORO
หรือเทียบเทา	

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	เม.ย.	61	-	13	เม.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,900

15	เม.ย.	61	-	19	เม.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,900

16	เม.ย.	61	-	20	เม.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

29	เม.ย.	61	-	3	พ.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

30	เม.ย.	61	-	4	พ.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900



(บริการอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	S	สายการบิน	ASIA
ATLANTIC	AIRLINES	(HB)	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ

22.40	น.	ออกเดินทางสู	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	โดย	สายการบิน	ASIA	ATLANTIC	AIRLINES
เที่ยวบินที่	HB7904	(บริการอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ชั่วโมง)
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ป ุนแลว
นําทานเดินทางสู	หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา	ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการ

กลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษหมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึน้ในปี	1996	โดย
รวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง	8	รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว	หมูบานราเมนที่
รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียวและยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผู
ที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย	ทุกๆรานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเอง

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	(เมนูราเมน)
นําทานสู	สวนสัตวอาซาฮิยามา	(ASAHIYAMA	ZOO)	เป็นสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ

ซาฮิคาวากลางเกาะฮอกไกโด	ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุม
มอง	เป็นเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ	ไดแก	อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน	และโดม
แกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป า	ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน	สวนสัตวแหงน้ียัง
เป็นสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว
นําทานชอปป้ิง	ณ	อิออน	ทาวน	อาซาฮิคาวา	หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิคาวา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	ของที่ระลึกกัน	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และขนมขึน้ชื่อของญี่ป ุน	อยาง

คิทแคท	สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	
นําทานไดสัมผัสความเป็นญี่ป ุนโดยแทกับการ	แชออนเช็นธรรมชาติ	ผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลาย

ความเมื่อยลา	เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี้กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญ



ของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุน
พัก	Art	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

	บริการอาหารกลางวัน	(เมนู	ราเมน)

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

	พักที่	Art	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทา	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	shikisai	no	("Snow	Land")	ลานสกี	พาโนรามา	ที่รวมกิจกรรมทางสกี	หลากหลาย
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย	หรืออิสระกับการถายรูป	วิวสวยๆ	แสนโรแมนติค	กิจกรรม	และคาใชจายคราวๆ
Snowmobile:	เริ่มตน	10,000	เยนตอคน
Snow	Raft:	600-1,000	เยนตอคน
Banana	Boat:	600-1,000	เยนตอคน
Sled:	200	เยนตอคน
Tube:	200	เยนตอคน

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	บุฟเฟตนานาชาติ	เสิรฟพรอมขาปูยักษ)
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	(OTARU)	เป็นเมืองทาสําคัญของซัปโปโร	และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่

ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ	ซึ่งเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง
นําทานชม	คลองโอตารุ	หรือ	“โอตารุอุนงะ”	มีความยาว	1.5	กิโลเมตร	ถือเป็นสัญลักษณของเมือง	โดยมี

โกดังเกาบริเวณโดยรอบซึ่งไดรับการปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู
ไฮไลท!!!	ของที่น่ี	คือ	บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี	1923	จากการถมทะเล	เพื่อใช

สําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง	ครึ่งหน่ึงเพื่อทํา
ถนนหลวงสาย	17	แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเป็นสถานที่ทองเที่ยว	มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็นทาง
เดินเทากวางประมาณ	2	เมตร
อิสระเดินชมตามอัธยาศัย
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	เป็นหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ป ุน	โดยตัว

อาคารมีความเกาแกสวยงาม	และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง
นําทานชม	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	ตั้งอยูดานหนาของตัวอาคาร
จากน้ันนําทานชม	โรงเป าแกวคิตาอิชิ	มีชื่อเสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน	โดยในอดีตน้ันจุด

ประสงคของการเป าแกวเพื่อใชเป็นทุนใหเรือ	แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็นของใชหรือของที่
ระลึกแทน	ซึ่งโรงเป าแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง	นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป า
แกวใหกับนักทองเที่ยวดวย
นําทานสู	JTC	DUTY	FREE	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง	เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ที่พัก	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	SAPPORO	หรือเทียบ
เทา	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชิคิไซโนะโอกะ	(	Shikisai	no	oka	)	ซึ่งในชวงฤดูหนาวน้ี	ไมมีดอกไมใหทานได
ถายรูป	แตมี	“กิจกรรมบนลานหิมะ”	ใหทานไดเลือกเลน	1	อยาง	ซึ่งจะมี
SNOW	MOBILE	,	SNOW	RAFTING	หรือ	SNOW	BANANA	BOAT

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	บุฟเฟตนานาชาติ	เสิรฟพรอมขาปูยักษ)

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

	พักที่	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	SAPPORO	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และเย็น)
>>>>>	อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอปป้ิงไดอยางเต็มอิ่ม	หรือ

ถาหากทานตองการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ	แนะนําตองเป็น	JR	TOWER	เป็นจุดชมวิวของเมือง
จากระดับความสูงถึง	160	เมตร	(ไมรวมตัว๋ขึ้น	จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน)	เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวม
ทั้งหางสรรพสินคาศูนยการคาและโรงแรมไวดวยกัน	JR	TOWER	อยูติดกับสถานีรถไฟ	JR	และรถไฟใตดิน	ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มตนในการทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินคา
ทานสามารถนัง่รถรางชมเมืองซัปโปโร	ดวยตัวเอง	แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ	สามารถเลือกเทีย่ว

ไดใน	1	วันตามอัธยาศัย

พักที่	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	SAPPORO	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	SAPPORO	หรือเทียบเทา	



(อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และเย็น	ตามอัธยาศัย)

(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

09.55	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินชิโตเซะ	โดย	สายการบิน	ASIA	ATLANTIC	AIRLINES	 เที่ยวบินที่
HB7905	***(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

16.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	30	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	15	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือ	ทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมี
การยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	(ไมนับ
เสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ)

1.คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามรายการ
2.คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามรายการ
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ	ทานละ	23	กก.
8.หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพทสวนตัว	คาซักรีด	มินิบารในหอง	อาหารและเครื่องดื่มที่

สั่งเพิ่ม
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	ขาไป	23	กก.	/	ขากลับ	23	กก.)
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ
5.	ทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	4,000	เยน	หรือ	1,400	บาท	ตอทริป	(ชําระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ

ในวันเช็คอิน)



6.	ทิปหัวหนาทัวร	ตามความพึงพอใจ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
-	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
-	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
-	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
-	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
*	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง	ใชวิธี	RANDOM	คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน	*การจัดที่น่ังบน

เครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ	Request	ใหได
เทาน้ัน	งดการคืนบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ป ุนจากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ป ุนเรียกเก็บผู
โดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบินทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ
1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	หากมีลูกทัวรตํ่ ากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง	หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
3.ทางบริษทัฯจะรับเฉพาะลูกคาที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทาน้ัน
4.ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

***โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด	หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้***



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)
ทัง้น้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายทีไ่ดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา

เทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว	เชน	การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน	การจองทีพ่ักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	17.30	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	16.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	30	คน	


