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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ )  
(XJ620 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดย
มีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –  
ชมขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวนิ – หมู่บ้านราเมน – ออิอน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 02.10-10.40+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮิยามา่ - ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน– หมูบ่า้นราเมน – อิออน มอลล ์

วนัท่ี 3. ผา่นชมท าเนียบรฐับาลเก่าฮออกไกโด – ผา่นชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –  
โอตารุ – คลองโอตารุ – เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  

วนัท่ี 4. กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

วนัท่ี 5. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (XJ621 11.55 – 18.00) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ที่ตัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโดเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซปัโปโร  
สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัวท์ี่มีช่ือเสยีงของเมืองอาซาฮิคาวะ จดุเดน่ของสวนสตัวแ์หง่นี ้คือ “อโุมงคแ์กว้เพนกวิน” 
ซึง่จะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแกว้ขนาดเลก็ จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า  
ท าใหเ้ราสามารถเห็นสตัวท์ี่อาศยัอยูใ่นขัว้โลกอยา่งใกลชิ้ด ในชว่งฤดหูนาวป็นชว่งทีเ่หมาะแกก่ารที่เดินทางมาชมการจดั
แสดงของการเดินพาเหรดเพนกวนิ อีกทัง้นีย้งัมีสตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทร ีหมาป่า เครน โดยเฉพาะ
เครนท่ีตอนนีห้าชมไดย้าก เนื่องจากตอนนีไ้ดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ 

 

 
 หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวัติศาสตรก์ารท าราเมน มาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลงั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ่า้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หลา่นกัท่องเที่ยวได้
เขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมนที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที่ 

 อิออน มอลล ์หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ นอยา่ง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่น่ีเช่นกนั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –  
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – 
เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา

จากอาคารท าเนียบรฐับาลแหง่รฐัแมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา ที่ใชอ้ิฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท  ามาจากหมูบ่า้นชิโรอชิิ
และโทโยชิรา่ ตึกนีผ้่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท  าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่
ทางดา้นหลงัตกึเก่า แตค่วามงดงามที่เห็นนัน้ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 

 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตัง้อยูท่า่มกลางกลุม่ตกึสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและ

เป็นอีกสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั 
ฮอกไกโดแตไ่ดป้รบัเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้
อยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส  าคญัอีกแห่ ง
หนึง่ของเมืองซปัโปโร 

 

 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวขอ้งผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เริ่มตัง้แต่การมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารงัควาญ วนัเซ็ตสบึุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้  
ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาติอดุมสมบรูณ ์มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  
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โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้ง
ขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า  
ช็อคโกแลตขาวแดค่นรกั ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่ทา่นรกัทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิดมือกลบับา้นได้ 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

**พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อั้น** 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร  

ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อ  
ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมี
การถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 งานเทศกาลหิมะที่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยมี
ความพิเศษตรงที่ผลงานต่างๆ ในงานจะใหค้วามส าคญักบั “ความอบอุ่นของคน” น ามาสูก่ารสรา้งสรรคง์านเทศกาลนีท้ี่ท  า
ดว้ยมือ (Hand Made) โดยเป็นการรว่มแรงของอาสาสมคัรซึง่เป็นผูค้นในทอ้งถ่ิน ตลอดทัง้ทางเดิน คลอง สถานีรถไฟ จะเต็ม
ไปดว้ยผลงานของคนในชมุชน  
หมายเหตุ : Otaru Snow Light Path Festival 2020 จัดงานวันที ่08-16 กุมภาพันธ ์2563 

 ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปทีเ่ดินทางวันที ่05-09 ก.พ. 63 จะไม่สามารถชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  
แต่จะได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 
กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกี จุดเด่นของลานสกีซัปโปโรคือมีหิมะใหม่ตกทับถมกันทุกวัน  ท าให้สามารถเล่นสกีที่มีลักษณะ

เป็นเพาเดอร์สโนว์ได้ จากการที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซัปโปโรเมื่อปี  ค.ศ. 1972 ลานสกีซัปโปโร
นั้นอยู่ใกล้ตัวเมืองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหิมะที่นี่มีคุณภาพดี  แม้ตอนนีก็้มีชาวต่างประเทศจ านวนมากที่  
เดินทางมาที่ซัปโปโรเพื่อเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาว  

 ช้อปป้ิง Duty Free มีทัง้รา้นของฝาก ของที่ระลึก สินคา้แบรนดเ์นม อาหารทะเล ขนม ของหวาน เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เครือ่งส  าอางค ์ผลติภณัฑจ์ากฮอกไกโด 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิง Duty Free 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และ 
รา้นจ าหนา่ยสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 ชมเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2020 ณ อโดริปารค์ เป็นเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียงของเมืองซปัโปโร มีการจดั
แสดงงานบนพืน้ท่ี 3 สว่น คือสวนสาธารณะโอโดร ิยา่นการคา้ซูซกิูโนะ ในงานมีการน าเสนอประติมากรรมที่สรา้งจากหิมะและ
น า้แข็งเป็นจ านวนนบัรอ้ยชิน้ เทศกาลหิมะซปัโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น และมีผูเ้ขา้ชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 
ลา้นคนทกุปี  
หมายเหตุ : เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 จัดขึน้ระหว่างวันที่ 04-11 กุมภาพันธ ์2563 

 ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 12-16, 14-18 ก.พ. 63 จะได้ชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 แต่จะ
ไม่ได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
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 ใหท้า่นได ้อิสระช้อปป้ิงยา่นการค้าในเมืองซัปโปโร แหลง่ที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นได  ้
ชอ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น ห้างปารโ์ก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น หรือจะเป็นรา้น 100  เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ ถนนทานุกิโคจิ แหลง่ที่ตัง้ของรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น DONKY เปิด 
24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส  าอาง JR TOWER แหลง่ที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั
และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC CAMERA จ าหนา่ยกลอ้งดิจิตอล, เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็คทรอนิคสร์า้น
100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภัณฑร์า

เมน เป็นแหลง่รวม ราเมนช่ือดงัทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัที่นี่ ใหน้กัท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบราเมนไดล้ิม้รสชิมราเมนจาก
เมืองตา่งๆ ไดอ้ยา่งจใุจ* เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอยา่งเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 
หมายเหตุ : ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปทีเ่ดินทางวันที ่12-16, 14-18 ก.พ. 63 ช้อปป้ิงแทนการรับชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XJ621 11.55 - 18.00) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรอื SET BOX] 
  น าทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง : HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3คนื  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-09 ก.พ.63 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path + 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี
การการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
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**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทาง
บรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัเิพ่ือ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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