
HOKKAIDO SNOW SKI & DOG SLED 6D4N 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17764 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

เทีย่วตอนเหนอืสดุของญีปุ่น่ แหล่งรวมอาหารอรอ่ย 

สัมผสัประสบการณก์จิกรรม นั่งสนุขัลากเลือ่น ณ ลานสกหีิมะขาว

โพลน สนกุสดุเหวีย่งกบักจิกกรรมทา้ลมหนาว ณ คโิรโระสกรีสีอรท์ 

ชอ็ปกระหน่า่ยา่นทานกูโิคจ ิและ แชอ่อนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่ 1 คนืเตม็!! 

 สดุยอดราเมง 

ฮอกไกโด 

 

6-11, 17-22, 24-29 มนีาคม 2563 

ราคาเริม่ตน้ 47,900.- 

TG 670  BKK – CTS 23.45 – 08.30 

TG 671 CTS – BKK 10.30 – 15.30 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพ – สนามบนิชโิตเซ ่     

2 

สนามบนิชโิตเซ ่– โดราเอมอ่นสกายพารค์ – ภูเขาโชวะ (นัง่

กระเชา้) – ฟารม์หม ี– จโิกกดุาน ิ– โทยะ 
 

  

TOYA KOHANTEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

โทยะ – คโิรโระสกรีีสอรท์ – คลองโอตาร ุ– นาฬกิาไอน า้

โบราณ –  

พิพธิภณัธก์ลอ่งดนตรี – โอตาร ุ

   

GRAND PARK OTARU 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

โอตาร ุ– ศาลเจา้ฮอกไกได – หมูบ่า้นราเมง็ – สวนสตัวฮ์าซาฮี

ยามา่ –  

ออีอน พลาซา่ – ซปัโปโร 
  

- 
ART HOTEL ASAHIKAWA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ซปัโปโร – กจิกรรมนัง่สนุขัลากเลือ่น – น า้ตกชโิรฮเิงะ – ดวิตี ฟร ี

–  

ทานกูโิคจ ิ– ซปัโปโร 

  

- 
ANA HOLIDAY INN SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพ   
   

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

 

 

08.30 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โดราเอม่อนสกายพารค์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนในเรื่องโดรา

เอมอ่นการต์ูนทีเ่ป็นนิยมทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ใหท้่านไดอ้สิระกบัการถ่ายรปูกบัฉากในการต์ูน เช่น ฉากนัง่

ไทมแ์มชชนีทีจ่ะท่านใหทุ้กท่านเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของการต์ูนโดราเอม่อน และยงัมโีซนรา้นค้าที่

ขายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอม่อน เช่น รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายา

กทิีโ่ดราเอม่อนชื่นชอบ และยงัมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์ูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย (ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายภายใน) 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะ ดัง่ที่เหน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์

ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึง่เป็น

หมพีนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

DAY 2 
สนามบนิชโิตเซ ่– โดราเอมอ่นสกายพารค์ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – ฟารม์หม ี– จโิกกดุา

น ิ– โทยะ 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ที่พกั ฮาโกดาเตะ ณ YUNOKAWA KANKO SHOEN 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ คิโรโระสกีรีสอรท์ KIRORO SKI RESORT สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระ

ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาท ิสโนวโ์มบิล, สโนวล์าฟต้ิง, สโนว์สเลต็ ตามอธัยาศยัท่ามกลาง

DAY 3 
โทยะ – คโิรโระสกรีสีอรท์ – คลองโอตาร ุ– นาฬกิาไอน า่โบราณ – พพิธิภณัธก์ลอ่งดนตร ี–  

โอตาร ุ
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บรรยากาศหมิะขาวโพลน (ค่าอปุกรณ์และกิจกรรมภายใน KIRORO SKI RESORT ไม่รวมใน

ราคาทวัร ์**ราคา SNOW STRIDER 500 เยน, SNOW RAFT 1500 เยน, SNOW BANANA 

BOAT 1500 เยน**) (ปริมาณหิมะขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดนิเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั คิโรโระ ณ KIRORO RESORT TRIBUTE หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ

ยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา 

ให้ชนชาว เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ ได้มี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูภิาคคนัโต แต่

ทีน่ี่ก็เป็นที่ส าหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่งิสถติ

อยู ่ณ ศาลเจา้แห่งนี้ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ **เมนูสดุยอดราเมง็ฮอกไกโด** 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ ราเมง็ชื่อดงัในดา้นความอร่อยถงึ 8 รา้นดว้ยกนั ซึง่แต่ละรา้นจะมี

เคลด็ลบัความอรอ่ยแตกต่างกนัไปอาท ิน ้าซุป เครื่องเคยีง รวมถงึวธิกีารลวกเสน้ราเมง็ ซึง่สบืทอด

สูตรลบัเฉพาะเป็นมรดกรุ่นต่อรุ่น การนัตคีุณภาพความอร่อยที่พฒันาขึน้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่

รูจ้กัมชีื่อเสยีงทัว่โลกส าหรบัราเมง็อาซาฮคีาว่า ประวตัคิวามเป็นมาของราเมง็อาซาฮคีาว่าเริม่ขึน้

ตัง้แต่สมยัโชวะ ซึง่ช่วงเวลานัน้ราเมง็สูตรซปัโปโรทีผ่สมผสานระหว่างบะหมีจ่นีหลายชนิดเขา้ดว้ย 

เป็นตน้แบบของราเมง็อาซาฮคีาว่าในปัจจุบนั อสิระใหท้่านไดล้องทานราเมง็ก่อนเดนิทางต่อ 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า (ASAHIYAZA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีง

และไดร้บัความนิยมทีสุ่ดของญีปุ่่ น เพราะเป็นสวนสตัวท์ีแ่ตกต่างจากสวนสตัวอ์ื่นๆ โดยจ านวน 

นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเยีย่มชมสวนสตัว์แห่งนี้สูงถงึ 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสตัว์แห่งนี้คอื

แทงคร์ปูกระบอกทีย่ ื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึง่ท่านสามารถเหน็การเคลื่อนไหว การว่ายน ้าอย่าง

DAY 4 
โอตาร ุ– ศาลเจา้ฮอกไกได – หมูบ่า้นราเมง็ – สวนสัตวฮ์าซาฮยีามา่ – ออีอน พลาซา่ –  

ซปัโปโร 
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คล่องแคล่วของแมวน ้าไดอ้ย่างใกลช้ดิทีสุ่ด อสิระใหท้่าน

ชมความน่ารกัแสนรู้ของสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ์  

รวมถงึสตัว์จากขัว้โลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก 

ความน่ารกัของนกเพนกวนิ ในอุโมงคใ์ต้น ้าแหวกว่ายน ้า

โชว์ผูม้าเยอืนอย่างใกลช้ดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุ์

ต่างๆ การแสดงของเจา้ลงิตวัน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, 

กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี์, ความ

สงา่งามของเสอืโครง ฯลฯ  ใหท้่านเกบ็ไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึง่

สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ IBIS STYLES SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟรุาโน่ (Furano) เมอืงเลก็ๆ ทีม่อีากาศเยน็และแห้ง ประกอบกบัดนิแถบ

นัน้เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผล

ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไมแ้ต่ในช่วงเวลาเป็นหมิะก็

จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา จากนัน้น าท่าน 

สมัผสัประสบการณ์กจิกรรม นัง่สุนัขลากเล่ือน ณ ลานสกี

หิมะขาวโพลน เสน่ห์ของสุนัขลากเลื่อนอยู่ที่ความเร้าใจ 

ยามนัง่เลื่อนไถลไปบนทุ่งหมิะกวา้ง พรอ้มกบัสื่อสารกบัเหล่าสุนขัแสนเชื่องโดยการบงัคบัเชอืกทีผู่ก

อยูก่บัสุนขัเพื่อใหพ้วกมนัวิง่ไปตามความตอ้งการ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 5 ซปัโปโร – กจิกรรมนัง่สนุขัลากเลือ่น – น า่ตกชโิรฮเิงะ – ดวิตี ฟร ี– ทานกูโิคจ ิ– ซปัโปโร 
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น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกชิโรฮิเงะ(Shirohige) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงบเิอะ (Biei) ตดิ 1 ใน 5 ของน ้าตกที่

สวยทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด น ้าตกแห่งนี้นัน้มคีวามสูงประมาณ 

30 เมตร ไฮไลท์ของที่นี่  น ้าไหลลงออกมาจากรอยแตกของ

หน้าผาไหลลงสู่แม่น ้าบเิอะ นอกจากนัน้ยงัมมีคีวามโดดเด่น

ของสขีองแมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว ท าใหเ้กดิจุดเด่นของความ

งามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่รา้น ดิวต้ีฟรี รา้นสนิคา้ปลอดภาษีทีส่ะดวกครบครนัดว้ยสนิคา้มากมายให้

ท่านได้เลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดบั เครื่องส าอางค์ ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ขนมและของฝาก

มากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของ

เมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมรี้านค้าต่างๆ

เรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้น

ขายของทีร่ะลกึรวมแลว้กว่า 200 รา้น อสิระให้ท่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ IBIS STYLES SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

DAY 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 6 – 11, 17 – 22 มีนาคม 2563  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 47,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 45,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 17,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง : 24 – 29 มีนาคม 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      47,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      47,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 46,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 19,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

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

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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