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19.30 น.  พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมี
 เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 

 

 

 

วนัที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                                (-/-/-) 
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23.00 น.  เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เทีย่วบินที ่ HB 7904  
  (บริการอาหาร+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 

 
07.55 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่่น ถือวา่เมืองแห่งศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ใน
  อดีตช่วงยคุเมจิ ขณะท่ีเร่ิมมีก่อตั้งเกาะฮอกไกโดให้เป็นเขตการปกครองนั้น เมืองซปัโปโรถูกเลือกให้เป็น
  ศูนยก์ลางการจดัการและการพฒันาตามค าแนะน าของสหรัฐอเมริกา จึงท าให้ถนนหนทางของเมืองน้ี 
  คลา้ยคลึงกบัอเมริกา อีกทั้งเมืองแห่งน้ียงัถูกเคยเลือกให้เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 
  1972 ดว้ย และในปัจจุบนัซปัโปโรก็ไดก้ลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะ เพราะเตม็ไปดว้ย
  สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอนัสวยงาม ผา่นพิธีศุลกากรแลว้  
       น าท่านเดินท่าน เมืองโนโบริเบตสึ เป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงตั้งอยูใ่นเกาะฮอกไกโดและไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
  สถานตากอากาศท่ีมีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 

วนัที่ 2        ชิโตเซ่-โนโบริเบตสึ-จโิกกดุานิ-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน-สวนฟูกดิะชิ               (-/L/D)                                                                                                                                                   

*** ส่ิงของต้องห้าม เม่ือจะต้องเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้เคร่ืองบินเกนิกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญีปุ่่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิเข้าประเทศญีปุ่่นเป็นส่ิงทีผ่ดิกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากดัในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลติภัณฑ์จากสัตว์ อาท ิงู จระเข้ งาช้าง (เป็นส่ิงผดิกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซ่ึงจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆทั้งส้ิน) 
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   จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือเรียกกนัวา่ หุบผานรก หรือ หุบเขาเดือด เน่ืองจากบริเวณน้ีเกิดจาก
  การระเบิดของภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบัดี มีการทบัถมของแร่ก ามะถนัท่ีไหลพวยพุง่ออกมาตามซอกหิน และยงัมี
  ความร้อนท่ีท าใหเ้กิดน ้าเดือดและน ้าพุร้อนจึงเปรียบเทียบราวกบัเป็นเมืองนรก ใหเ้วลาท่านถ่ายรูปตาม 
  อธัยาศยั 
  น าท่านชมความน่ารัก ฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้าตาล ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa-Shinzan Bear 
  Park) เป็นสถาท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้าตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่น 
  กระจกใส และมีหมีโตเตม็วยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอน็ดู
  ทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมี
  สีน ้าตาลเดินผา่นไปมา และไดย้นิเสียงและกล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปัง
  และแอปเป้ิล ใหน้กัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินท่านสู่ สวนฟูกดิะชิ ซ่ึงมีน ้าพุธรรมชาติและธารน ้าธรรมชาติท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโย

 เท ก่อให้เกิดน ้ าตกขนาดเล็กท่ีมีน ้ าไหลออกมาถึง 80,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากภูเขาไฟโดยตรง 
 ไม่ผา่นกรรมวิธีใดๆ ให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางธรรมชาติท่ีสงบและสวยงามของแอ่งน ้ าตก สะพานไม ้และ
 สวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลงั ท่านสามารถรองน ้ าแร่ธรรมชาติไปด่ืมไดฟ้รีๆ และบริเวณรอบๆ ยงัมี
 ร้านคา้ใหท้่านจบัจ่ายซ้ือของกนัอีกดว้ย 

ค ่า  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้ าแร่

 ธรรมชาติเพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้และจะท าให้ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีอีก
 ดว้ย 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทาง
ท่านจะไดเ้พลินตา กบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย
ของญ่ีปุ่น เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบั กบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส น าท่านชม 
คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุ
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่ง น้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้
ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม น าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึน
จากอิฐ แดง  แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทาง
 สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ   

 น าท่านเขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ  ท่านจะไดพ้บกบักระบวนการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ซ่ึงจะไดแ้กว้ท่ี
 ออกมาในหลากรูปแบบและหลายสีสัน ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั (วนัทีเ่ดินทางอาจจะ
 ไม่มีโชว์เป่าแก้ว)  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  เมนูพเิศษ “ปูยกัษ์” เป็นที่รู้จักของคนญีปุ่่นอกีช่ือกคื็อ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทาระบะ และปูซึไว ปูทีม่ี

 ช่ือเสียง บนเกาะฮอกไกโด ปูน า้เย็นทีเ่น้ือมีรสชาติอร่อยทีสุ่ดและมีเน้ือทีนุ่่มน่ารับประทาน  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์
 นานาชนิด 

  จากนั้นอิสระน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุยเอาท์เลท็ “MITSUI OUTLET” สินคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลกและ 
  แบรนด์ ญ่ี ปุ่ น  อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

 TESSILE ฯลฯ  เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 

วนัที่ 3     เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคติาอชิิ -มิตซุยเอาท์เลท็  
(B/L/-)                                                                                                                                                   
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 เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI,  LONGINES 
 ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือ สินค้า
 ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด   

  30-80% ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย 
ค ่า   อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

  พกัที ่ Daiwa Roynet Susukino หรือเทยีบเท่า 
 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  มาถึงประเทศท่ีไดช่ื้อวา่มีรถไฟฟ้าท่ีดีแห่งหน่ึงของโลกทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์ใหท้่านท่องเท่ียวโดย
  รถไฟ 1 วนั ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโร ดว้ยตวัเอง หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้  
  http://www.japan-guide.com/e/e5300.html (ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ) 
  สถานทีแ่นะน า 
  - หอนาฬิกาโบราณ ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือวา่เป็น
  สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการ
  อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  
  - อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองซปั
  โปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามา
  จากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้าง
  อาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็น 
  สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์ว้
  ใหเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทาง 
  การเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น  
  - สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร และถือเป็นหวัใจหลกัของเมือง ดว้ยเป็นสวนท่ีแบ่งเมือง
  ออกเป็นเขตเหนือและใต ้และมีถนนสายหลกัตดัผา่นโดยรอบส าหรับเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีส าคญัต่างๆ
  ของเมือง โดยมีหอโทรทศัน์ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไมห้ลากหลาย
  พนัธ์ุ น ้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจง้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเทศกาลส าคญัต่างๆ
  ของเมือง อยา่งเช่นเทศกาลดอกไมน้านาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซปัโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ 
  - ยา่นซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะเมืองซปัโปโร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมี

วนัที่ 4        อสิระ ให้ท่านเลือกเที่ยวตามอธัยาศัย 1 วนั                                                                 (B/-/-)                                                                                                                                                   

http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
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  ชีวติชีวาท่ีสุดของซปัโปโรโดยเฉพาะในยามค ่าคืนทีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่
  ในยา่นแห่งน้ีนอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิง เริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้ง 
  ไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ี 
  นกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่ง 
  - ตึก JR TOWER สูงท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้,  
  โรงแรม, โรงภาพยนตร์, ศูนยอ์าหาร อีกทั้งเป็นยา่นชุมชน มีร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใตดิ้น รวมทั้งหา้ง
  ช่ือดงั หา้งอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน า ร้านหนงัสือใหญ่ๆ เรียกไดว้า่มาท่ีน่ีไดค้รบทุกอยา่ง 
  - พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งเดียวของประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาประวติัความ
  เป็นมาของบริษทัซปัโปโร่ บริวเวอร์ร่ี ตลอดจนววิฒันาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่น สถานท่ี
  แห่งน้ีแต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน ้าตาลซปัโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวศิวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และ
  ปัจจุบนัยงัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกล ้าค่าทางวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั หลงัจากชมประวติัเบียร์กนัไปแลว้ (ไม่
  รวมค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ & ชิมเบียร์) 
  **** หัวหน้าทวัร์ จะเป็นคนแนะน าการเดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆแก่ทุกท่าน**** 
เทีย่ง-ค ่า  อสิระอาหารกลางวันและค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาเทีย่วของท่าน 
  พกัท่ี  Daiwa Roynet Susukino  หรือเทียบเท่า 
      

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ  เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
09.55 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เทีย่วบินที ่ HB 7905  
17.15 น.    ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการบริการจากพวกเรา  

 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่ 5       สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ                                                (B/-/-) 
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โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  ห้องพกัที่ประเทศญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพกั จะมขีนาดค่อนข้างเลก็กว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มนี า้ด่ืมในห้อง 
2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผล

อ่ืนๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทัจะคัดสรรค์ในส่ิงที่ให้กบัลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญ่ีปุ่น มีผลบังคับก าหนดให้ รถบัสที่ใช้ส าหรับ

บริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่าน้ัน (ประมาณ 12 ช่ัวโมง/วนั) ดงัน้ันรายการท่องเที่ยว
ทุกๆวนั บริษทัจะต้องน าคณะเข้าสู่ที่พกัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพ่ือไม่เป็นการผดิกฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของญ่ีปุ่น 

 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 
หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เดก็ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(ไม่เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

11-15 ก.ย. 59 28,900.- 
พเิศษจ านวนจ ากดัเพยีงแค่พเีรียดละ 10 ทีแ่รกเท่าน้ัน 

6,500.- 
25-29 ก.ย. 59 

วธีิการช าระเงนิ  ช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 
 แฟกซ์หรืออีเมล ์หนา้หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ขอเกบ็ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และไม่เกนิ 2 ใบ)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนกังานเสริฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด      ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน) 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษทั  ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้นคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  
- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 
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- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
ท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการ
ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ
ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ัง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯจะท าหน้าท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


