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             ** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ” ของฝากทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปป้ิงของฝากและสินคา้หลากหลายที่ “ย่านทานูกโิคจิและย่านซูซูกโินะ” 
** ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของเกาะฮอกไกโดที่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” 
** สมัผสัแหล่งน ้ าแร่บริสุทธ์ิ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่ น ณ “สวนน า้แร่ฟุกุดาชิ” 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการ “แช่น า้แร่ออนเซ็น” 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดินทาง   3-7 / 8-12 / 10-14 พฤศจิกายน 2560 
    29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 
      

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจา้หน้าที่ คอยให้การตอ้นรับและอ  านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ชมท าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจิ + ย่านซูซูกิ
โนะ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากทอ้งถิ่นทีม่ีชื่อเสียง

ที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองของโรงงาน และ
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กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวตัิความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดยลอกแบบ

มาจากอาคารท  าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  โดยใชอ้ิฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึก
แดงหลงัน้ีใชเ้ป็นที่ท  าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะยา้ย
ไป ที่ท  าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี  

  
น าท่านผา่นชม “หอนาฬิกา” (ดา้นนอก) ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองซปัโป
โรอีกแห่งหน่ึง จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพนัเต็มไปดว้ย
นักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยงัมร้ีานรวงที่ขายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซปัโปโร แลว้เดินทางสู่ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลกึ เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม 
เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 
 พกัที่  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค  า่แบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปยัูกษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี  //  4-6ขวบ 50%*** 
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ท้ัง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ให้
ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกั
สดๆ บริการแบบอิม่ไมอ่ั้น (สามารถแจ้งซ้ือเพ่ิมตอนจองทัวร์เท่านั้นหรือก่อนเดินทาง 10วนั) 

    

ท่ีท าการ รัฐบาลเก่า ฮอกไกโด  อนัใหญ่โต และสง่า น่าหลงไหล 

ดว้ยสถาปัตย ์นีโอบา-ร๊อคสไตล ์  เขาวา่ไว ้ไดแ้บบจาก ฟากมะกนั 

 

ตึกหลงัน้ี ร้อยกวา่ปี มมีาแลว้  ที่แจ่มแจ๋ว เพราะซ่อมแลว้ หลงัไฟใหม้ 
แต่ละห้อง จดัแสดง น่าสนใจ  เขายกให้ เป็นสมบตัิ วฒันธรรม 
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วนัที่สาม ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ภูเขาโยเตอ ิ- สวนน า้แร่ฟุกดิาชิ - 
ออนเซ็น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

   จากน้ันน าท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชื่อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยนเพือ่ให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรับให้คนทอ้งถิ่นไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพือ่เป็นขวญัและก  าลงัใจสืบไป จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตา
รุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 
ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้
ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอา่ว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงั
เก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  

   
   รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร) 
  น าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึง

เป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้งทาง
ของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ร้านชื่อดงั Le TAO มี
ให้ท่านไดช้ิมลิ้มลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของทีร่ะลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นน้ีเชื่อมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ 
ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านทีอ่าหารซีฟู๊ดสดๆ น าท่านผา่นชม “ภูเขาโยเตอิ” ที่ไดรั้บการกลา่วขานกนัวา่เป็น 
“ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขาน้ีมีชื่อเสียงในเร่ืองน ้าพธุรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะ จากน้ันน า
ท่านชม “สวนน ้าแร่ฟุกุดาชิ” เป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผดุ ที่ผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซ่ึงไดรั้บคดัเลือก
ให้เป็น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุ่ น 
 พักท่ี THE GREEN LEAF NISEKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย
ความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท  าให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

โอตารุ มีคลองใหญ่ ใจกลางเมือง   เคยรุ่งเรือง เป็นเมืองทา่ มาแต่กอ่น 

ทุกวนัน้ี กลายเป็นที่ ให้พกัผอ่น   ยิ่งสวยตอน น ้าคลองใส ไดแ้สงเทียน 

ซาไกมาจิ มีของฝาก มากมายนัก   คนรู้จกั เคร่ืองแกว้ล  ้า ท  าอย่างด ี
เสียงเพลงเพราะ จากพพิธิภณัฑ์ กล่องดนตรี หน้าตึกมี นาฬิกาใช ้ไอน ้าเอย 
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วนัที่ส่ี   ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบท็สึ - จิโกกุดานิ - เอาท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอยา่งมาก จากน้ันน าทา่นชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่
เกิดจากการส่ันสะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ 
ดงัที่เห็นอยู่ ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพเิศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือ ขนม ของฝากทอ้งถิ่น ณ จุดบริการแห่งน้ีตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อน ้าร้อนที่มีควนั
พวยพุง่ออกมาจากพื้นหินพร้อมกบักลิ่นก  ามะถนั ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชัว่กลัป์  

 
จากน้ันน าท่านสู่ “เอ้าท์เล็ต” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้
ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารค  า่แบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่  AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

เปรียบนรก บนดิน กลิ่นคละคลุง้   ควนัพวยพุง่ ทั้งน ้าโคลน โดนความร้อน 

ใตพ้ภิพ พน่เป็นไอ ไม่ขาดตอน    เกิดน ้าร้อน ท  าน ้าแร่ แช่อยา่งด ี
การท่องเที่ยว จึงคึกคกั จากผลพวง   แต่ละช่วง ต่างความงาม ตามโทนสี 

ใบไมแ้ดง หิมะขาว ดูสวยดี    ตลอดปี เที่ยวชมได ้ไร้กงัวล 
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วนัที่ห้า  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมตา่งๆทีร่ะบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค  านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั  

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

เดินทาง  3-7 พฤศจิกายน 2560 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 37,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  35,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมมี่เตียง 33,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายุต  ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นท  าการจองค่ะ 
 
 

เดินทาง  8-12 / 10-14 พฤศจิกายน 2560 
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 38,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  36,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมมี่เตียง 34,900 บาท 
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พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นท  าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 4/7/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต  า่กวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าดื่มที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
o ค่าท  าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก  าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท  าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามคา่ใชจ่้ายกบัเจา้หน้าที่) 

 กรุณาแจง้อย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะส้ัน (ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช  าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
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o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท  าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีน่ังท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่น่ัง หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ีผูร่้วมเดินทางไมถ่ึงจ  านวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่น่ัง หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องคา่เสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้  า ระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าให้ท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o รูปภาพใชเ้พือ่ประกอบค  าบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเท่าน้ัน ทั้งน้ีความสวยงามของสถานที่ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ 
o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านักระยะส้ันในประเทศ

ญ่ีปุ่ นน้ัน ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ  านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ  านักในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งยื่นขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ  านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท  าหน้ าที่
ประสานงานและเจา้หน้าที่จะท  าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท  าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท  าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และค  านึงถึงความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั  

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


