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DAY 1: กรงุเทพ – สนามบนิเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง   (HX 762  03.30 – 07.05 // HX 690  09.15 – 15.10) 

DAY 2: สนามบนิเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบนิชโิตเซ่ – SAPPORO SNOW FESTIVAL  

DAY 3: คลองโอตาร ุ– นาฬกิาไอน้ําโบราณ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– น้ําตกกงิกะรวิเซ – ICE FESTIVAL – โซอุนเคยีว 

DAY 4: FURANO HERB HILL – FURANO JAM GARDEN – พพิธิภณัฑช์อ้คโกแลต – ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิ– ซปัโปโร  

DAY 5: หอนาฬกิา , สวนโอโดร ิ (ผา่นชม ) – ทําเนียบรฐับาลเก่า  – เรยร์า่เอา้ทเ์ลต็ – สนามบนิชโิตเซ่ – สนามบนิ เชก็แลบ็กอ็ก  

ฮ่องกง – กรงุเทพฯ       (HX 697  14.55 – 20.20 // HX 761  23.50 – 02.25) 

*** ต่ืนตาต่ืนใจกบัเทศกาลในฤดหูนาว 3 แห่ง ณ เกาะฮอกไกโด ซ่ึง 1 ปีมีแค่ 1 ครัง้เท่านัน้ 
สนุกกบักิจกรรมท้าลมหนาว แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ น เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ตป์ถูึง 2 มือ้ และป ู3 ชนิด  *** 

กาํหนดการเดินทาง : 11 – 15 กมุภาพนัธ ์2560 

    โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์   

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ  

HHOOKKKKAAIIDDOO  SSNNOOWW&&  IICCEE  FFEESSTTIIVVAALL  55DD33NN   
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23.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 

7 สายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและ

อํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –  

  SAPPORO SNOW FESTIVAL – ซปัโปโร 

03.30  ออกเดนิทางสู่  สนามบิน เชก็แ ลบ็กอ็ก  ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 

09.15  ออกเดนิทาง สู่ สนามบิน ชิโตเซ่  (ฮอกไกโด ) โดย สายการบิน ฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

15.10 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 นําท่านสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมอืงที่

ใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศ เมอืงซปัโปโรถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานแบบอเมรกิาเหนือ  จงึมี

การสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้  นําท่าน  ชมเทศกาลแกะสลกัน้ําแขง็อนั

ย่ิงใหญ่ตระการตาท่ีจดัขึน้แค่ปีละ 1 ครัง้ (68th SNOW FESTIVAL งานเร่ิมวนัท่ี 6 

– 12 กมุภาพนัธ ์2560) ท่ี โอโดริปารค์ เชญิท่านเดนิชมพรอ้ มเกบ็ภาพทีร่ะลกึไดต้าม

อธัยาศยั ส่วนท่านใดเดนิชมงานจนเตม็อิม่แลว้ บรเิวณ โอโดริปารค์  ยงัเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลางกรุง  ซปัโปโรและ เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

กรุงซปัโปโรอกีดว้ย  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ป ู3 ชนิด!! 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน้ําโบราณ –  

  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  – น้ําตกกิงกะริวเซ – ICE FESTIVAL – 

โซฮนุเคียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นํา ท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ (เมืองโรแมนติค ) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และ

ความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตารุ  ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และ

เชือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่ง
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ทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวั

เมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน้ําโบราณ  ทีเ่หลอือยู่เพี ยง 

2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 

นาท ีจากนัน้นําท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้ง

ขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 

ปจัจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปตัยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตั ิ      

ของชาต ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม น้ําตกกิงกะ สมญา น้ําตกเส้นด้าย  ทีม่คีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ย

ความสูง 120 เมตร ทําใหส้ายน้ําไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็ นเสน้

บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามมาก ชว่งฤดูหนาวน้ําจะกลายเป็นน้ําแขง็ มคีวามสวยงาม

แสนมหศัจรรยย์ิง่นกั บรเิวณใกล ้ๆ กนั นําท่านชม น้ําตกริวเซอิ  สมญา น้ําตกดาว  

อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่ม่แพ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน้ําทีไ่หลออกจากซอก

ผาตก–ลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติยด์ูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวทีต่กลง มาจาก

ฝากฟ้าทีท่่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจไดอ้ย่างแน่นอน น้ําตกสองแห่งนี้

ไดร้บัสมญา น้ําตกคู่สาม–ีภรรยา 

จากนัน้นําท่านเดนิทางผา่นชมทศันียภาพสวยงามตลอดสองขา้งทางดัง่จติรกรได้

รงัสรรคข์ึน้สู่ โซอนุเคียว  เมอืงเลก็ในโอบลอ้ม ของหุบเขาท่ามกลางธรรมชาต ิและยงั

เป็นแหล่งน้ําพุรอ้นธรรมชาตทิีม่อีายุกวา่รอ้ยปี ถูกคน้พบโดยกวทีีช่ ือ่ เคเกทสึ โอะมาจิ 

ทีช่อบท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ ของญี่ปุน่ นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งน้ําแร่ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในเขตอุทยานแห่งชาตไิดเซทสซึนัอกีดว้ย นําท่านชม เทศกาลน้ําแขง็ ICE 

FESTIVAL สถานทีจ่ดังาน ณ เมืองโซอนุเคียว ตัง้อยู่รมิแม่น้ําอชิคิาร ิจดัขึน้บนพืน้ที่

กวา่ 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านกา้วเขา้สู่ภายในจะพบกบัประตมิากรรมน้ําแขง็ที่

หลากหลาย อาท ิอุโมงคน้ํ์าแขง็ เสาน้ําแขง็และโดมน้ําแขง็ ซึ่งมคีวามสูงกวา่ 10 เมตร 

ตกกลางคนืจะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ 7 ส ีอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุด

แสนโรแมนตกิอนัน่าประทบัใจ นอกจากนี้บางวนัอาจจะไดเ้หน็ดอกไมไ้ฟทีจุ่ดขึน้เป็น

รูปร่างหรอืตวัอกัษรภาษาญี่ปุน่ต่างๆ 

สมควรแก่เวลา  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์

หลากหลายเมนูคดัสรรเพือ่ท่านอิม่อร่อยอย่างจใุจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ป!ู! 
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*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน้ํ่าแร่สไตลญ์ี่ปุน่ หรอืทีเ่รยีก

กนัวา่ การอาบออนเซน็  ใหท้่านได้ผอ่นคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาว

ญี่ปุน่ยงัเชือ่กนัวา่การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   โซอนุเคียว – FURANO HERB HILL – FURANO JAM GARDEN – 

พิพิธภณัฑช้์อคโกแลต – ช้อปป้ิงทานูกิโคจิ – ซปัโปโร  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ FURANO HERB HILL เพื่อสนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่น

เครื่องเล่น อาท ิสโนวโ์มบิล, สโนวล์าฟต้ิง, สโนวส์เลต็ ตามอธัยาศยั (จาํนวนครัง้ใน

การเล่นขึน้อยู่กบัทาง FURANO HERB HILL เป็นผูก้าํหนด ) ใหท้่านไดท้ดล องเดนิ

และสมัผสักั บอุโมงคห์มิะอนัอบอวลไปดว้ยกลิน่ล าเวนเดอรท์ีป่ระดบัไวม้ากมายแห่ง

เดยีวในญี่ปุน่ ซึ่ง 1 ปี มเีพยีง 1 ครัง้ โดยท่านสามารถสมัผสักบับรรยากาศของหมิะอนั

ขาวโพลนทีป่กคลุมทัว่ทุ่งเนินบเิอะขณะทํากจิกรรมได ้พรอ้มชมอลัปากา้และอสิระให้

ท่านไดเ้ลอืกซื้อผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมจากดอกลาเวนเดอรก์นัอย่างจุใจ 

จากนัน้เดนิทางสู่  FURANO JAM GARDEN อสิระใหท้่านได้ แวะชมิละเลอืกซื้อแยม

ผลไม ้กวา่ 30 ชนิด ทีน่ี่เป็นแหล่งผลติและจําหน่ายแยมทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ซึ่งมี

ส่วนผสมจากผกัและผลไมบ้นเกาะฮอกไก หรอืเลอืกอร่อยกบัซอ ฟครมีทีร่าดหน้าดว้ย

แยมผลไมร้สชาตกิลมกล่อมเขา้กนัด ี                                                                                            

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต็  ซึ่งเป็นโรงงานผลติชอ้กโกแลต็ชือ่ดั งของ

ญี่ปุน่ ท่านสามารถลิม้ลองรสชาตขิองชอ้กโกแลต็ ขาวทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดและยงัสามารถศกึษา

เกีย่วกบัประวตัอินัยาวนานของชอ้กโกแลต็ชือ่ดงัของญี่ปุน่ทีจ่ะทําใหคุ้ณประทบัใจใน

รสชาตอิย่างมริูล้มื 

จากนัน้นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่ า140 ปี

ตลอดถนนจะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้น

ขายของทีร่ะลกึรวมแลว้กวา่  200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้มากมายตาม

อธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม 

เครื่องสําอางค ์เป็นตน้  

***อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ซปัโปโร – หอนาฬิกา, สวนโอโดริ (ผา่นชม) – ทาํเนียบรฐับาลเก่า  – 

เรยร์่าเอ้าทเ์ลต็ – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง  

  – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ผา่นชมหอนาฬิกา  ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ําคญั

ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง  สรา้งตัง้แต่  พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็น

ฝึกงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโด

ในปจัจุบนั  แลว้สรา้งหอนาฬกิาและ  มรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2424 จนถงึ

ปจัจุบนันี้กย็งับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน  

จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ําคญัอกีแห่งหนึ่งของชาติ 

นําท่าน ผา่นชมโอโดริปารค์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่

ทีสุ่ดกลางใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น ใชเ้ป็นทีจ่ดังานแสดงดอกไม้  สําหรบัฤดูหนาวใชเ้ป็น

สถานทีจ่ดังานเทศกาลหมิะอนัยิง่ใหญ่  มกีารแกะสลกัน้ําแขง็ประติ มากรรมชิน้ใหญ่

นบัเป็นเวททีีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด  และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจําหน่ายสนิคา้

มากมายหลากสไตล ์ 

นําท่านชม  ทาํเนียบรฐับาลเก่า  เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสี

แดงทัง้หลงั  โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์  

สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่  2.5 ลา้นกอ้น  ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีท่ําการ

รฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ  80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ย

ไปทีท่ําการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง  10 ชัน้ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึแดงหลงันี้  ตวั

อาคารทีเ่หน็ในปจัจุบนัทีย่ ั งงดงามอยู่นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟ

ไหมเ้มื่อปี  พ.ศ. 2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกทีเ่หลอือยู่

เพยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลงันี้จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคญัของ

ชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 

สมควรแก่เวลานําท่านชอ้ปป้ิงที ่เรยร์่า เอ้าทเ์ลต็  ซึ่งถอืเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและ

เสือ้ผา้แฟชัน่ของเมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลาย

ประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา อาท ิเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 

จากหลากหลาย เชน่ ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, 

BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมสีนิคา้เครื่องมอืเครื่องใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และ

ของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดูเลอืกชมตามอธัยาศยั 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา  กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้ อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพฯ 
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14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบิน เชก็แลบ็กอ็ก  ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง  

23.50 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 761 

02.25  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

 

*************************************************** 

 

กาํหนดการเดินทาง : 11 – 15 กมุภาพนัธ ์2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 37,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      37,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      37,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 37,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผู้ใหญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ   :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งมี  ผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุใน

รายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ  1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล  5 แสน

บาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์ , ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากใน

รายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็

รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจําท่านละ 10,000 บาท  

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนัทําการ ไม่รบัรวมวนัเสารอ์าทติย ์ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่ามดัจํา 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 14 วนัทําการ  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% 

ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัทําการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร  100% 

ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้- ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื

เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิ

ทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิ 

หรอืล่าชา้ของสายการบนิ , อุบตัเิหตุ , ภยัธรรมชาติ , การนดัหยุดงาน , การจลาจล หรอืสิง่ของสูญ

หายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ลง

ของเงนิตราต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายก ารท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอื

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศ

ญี่ปุน่ไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้

เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน  และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีรา

ประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ย

คุณสมบตักิารพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตัิ การถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุน่ มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


