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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์

(TG) เที่ยวบินที่ TG670 (23.55-08.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.25 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ฮอกไกโด-สวนสัตวอ์ะซาฮิยามา-หมู่บ้านราเมน-น ้าตกกิงกะ-น ้าตกริวเซ-โซอุนเคียวออนเซ็น 
    08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  
      ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู ่สวนสัตวอ์ะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) สวนสตัวอ์ะซาฮิยามา สถานที่ 
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     ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆ ของฮอกไกโด โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว ที่นี่มีสตัวฤ์ดหูนาวหลากหลายชนิดและ 
     เปิดใหเ้ขา้ชมในมมุมองที่แปลกใหม่ แตกต่างจากสวนสตัวอ่ื์น เช่น การเดินผ่านโดมแกว้หิมะเพื่อชมวิถี 
     ชีวิตของหมีขัว้โลกและการเดินผ่านอโุมงคแ์กว้เพื่อชมนกเพนกวินว่ายน า้ ส าหรบัไฮไลทข์องสวนสตัวแ์ห่ง 
     นีก้็คือการชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลช้ิดนั่นเอง 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มี
รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้บัการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้น
ราเมนอาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมืองอาซาฮิคาว่า
ทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้น
ที่เดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆที่จดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนีใ้หส้  าหรบัผูท้ี่สนใจไดม้า
ศกึษาอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง เมนู ราเม็ง 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกริวเซและน ้าตกกิงกะ (Ginga and Ryusei Waterfall) เป็นน า้ตกสอง
สายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริว้สวยงาม น า้ตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร 
น า้ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น า้ตกแห่งดาวตก” เพราะสายน า้เสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา 
เวลาถกูแสงอาทิตยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคียงคู่กบัน า้ตกกิงกะ หรือ “น า้ตกแห่งแม่น า้สีเงิน” ในฤดู
รอ้นจะเห็นสายน า้เป็นริว้เล็กๆ ไขวก้นัไปมา แลดชูดชอ้ย 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียวออนเซ็น (Sounkyo Onsen) อยู่ทางทิศเหนือของอุทยาน
แห่งชาติไดเซสึซงั นบัว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวรีสอรท์น า้พรุอ้นออนเซ็นชื่อดงัที่มีชื่อเสียง โดยพืน้ที่ใน
หบุเขาแคบๆ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงูกว่า 100 เมตร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที ่Hotel Sounkyo Kanko หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

พเิศษ!!! ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
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 3 สวนชิคิไซโนะโอคะ-ขับสโนวโ์มบิล-โรงงานชีส ฟูราโนะ-นิงเกิล้เทอเรส-ฟุราโน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทาง สวนชิคิไซโนะโอคะ (Shikisai No Oka) สวนสวรรคข์องคนรกัดอกไมน้านาสาย
พนัธุบ์นพืน้ที่สิบหา้เฮกตาร ์สวนแห่งนีใ้นฤดหูนาวปรบัเป็นลานสกี ขนาดใหญ่ไกลสดุตา ใหท้่านได้
สัมผัสกับกิจกรรมในลานสกีชิคิไซโนะโอคะ ใหท้่านสัมผัสกับการขับสโนวโ์มบิลในลานหิมะ 

(ประมาณ 15 นาที) 
เดินทางสูเ่มืองฟูราโนะ เพื่อเขา้เขา้สู ่โรงงานชีสฟูราโนะ (Furano Cheese Factory) แหลง่ผลิต
ชีสคุณภาพชั้นยอดอันเลื่องชื่อของเมืองฟูราโนะ สามารถชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเม
มเบิรท์ผ่านทางกระจก ที่ท าใหเ้ห็นทุกขัน้ตอนผลิตที่กว่าจะกลายมาเป็นชีสฟินๆใหเ้ราไดล้ิม้ลอง
กนั โดยชีสที่ถือเป็นไฮไลทท์ี่แปลกแบบสดุๆก็คือ ชีสด า ถือว่าเป็นชีสพิเศษที่หาทานไดท้ี่เท่านัน้ ซึ่ง
ผลิตมากจากหมึกด าของปลาหมึกนัน้เอง นอกจากชีสแลว้ภายในโรงงานยงัมีสินคา้อ่ืนๆมากมาย 
เช่น ไอศกรีม ขนมปัง ใหเ้ลือกซือ้เลือกทานกนัอีกดว้ย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าท่านเดินทางสู ่นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยกระท่อมไมน้่ารกัๆ 
สรา้งเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลงั สรา้งมาจากวสัดธุรรมชาติทัง้หมด ทางเดินก็ท า
มาจากแผ่นไมก้ระดานเช่นกนั เรียกไดว้่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไมใ้นป่า รา้นคา้ สว่นใหญ่จะขาย
สินคา้ที่เป็นงานฝีมือ งานไม ้งานเซรามิค งานแกะสลกั เป็นตน้ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน (Furano) ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานว่าสะดือของฮอก
ไกโดเมืองที่มีธรรมชาติอดุมสมบูรณ ์รายลอ้มไปดว้ยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิ
ในกลุม่ภเูขาไฟไดเซ็ทสซึนั ภเูขาอาชิเบ็ทส ึและภเูขายบูา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
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พักที ่Hotel Prince Furano หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 4 คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ-โรงงานช็อกโกแลต-Duty Free 
 หอนาฬิกาซัปโปโร-ห้างสรรพสินค้าอะคาเรนกะโซโกะ-สวนโอโดร ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ภายในเมืองโอตารุมี
อาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตลต์ะวนัตกแบบวิคตอเรียนที่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยู่หลายแห่ง ท าให้
ไดบ้รรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเลียบ คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) สถานที่ท่องเที่ยวสุดคูลช่วงฤดูหนาวบริเวณริมคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุแลว้ไม่ไดม้า
เดินเล่นริมคลองโอตารุจะถือว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่น า้ในคลองกลายเป็น
น า้แข็ง ทางเดินและอาคารบา้นเรือนริมคลองปกคลุมไปดว้ยหิมะตัดกับโคมไฟสีเหลืองสม้แบบ

โบราณที่ประดับอยู่ริมคลอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเทศกาล Otaru Snow Light Path 
Festival เพิ่มความโรแมนติกและสวยงามใหก้บัคลองโอตารุ 
จากนัน้น าท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) อยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเป็น
แหลง่ท่องเที่ยวแลนมารค์ของเมืองนีม้ากนกั นบัเป็นถนนที่มีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์
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อย่างมากๆ เนื่องจากตวัถนนเองไดร้บัการอนุรกัษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อป
ป้ิงชื่อดงัของเมืองโอตารุอย่างในปัจจบุนันี ้
น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) หรืออาจรูจ้ักกนั
ในอีกชื่อหนึ่งคือ Otaru Orgel Museum เป็นสถานที่ที่ทุกคนตอ้งมาแน่นอนเมื่อมาถึงเมืองโอตารุ 
โดยเฉพาะสาวๆ ตอ้งอยากมาแน่ๆ ดา้นในของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีม้ีพืน้ที่กวา้งและเป็นรา้นขายกล่อง
ดนตรีที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีกลอ่งดนตรีมากมาย หลายรูปแบบ น่ารกัๆ ทัง้นัน้ อีกทัง้ตวัอาคารดา้น
นอก สวยงามมีอายเุก่าแก่นบัรอ้ยปีและไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์
ของเมืองโอตารุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าท่านชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตชื่อดงั
ของฮอกไกโด ตวัอาคารสรา้งและตกแต่งใหด้เูหมือนเมืองในเทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว
จะไดฟี้ลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะเลยทีเดียว ถา้จะใหฟิ้นมากกว่าเดิมก็ตอ้ง
อยู่ชมตอนเย็นที่มีการประดับไฟสีสันสวยงามด้วย โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะเปิดให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคกุกีภ้ายในโรงงาน  



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น HOKKAIDO TOMAMU HOSHINO RESORT (TG) 6วนั 4คนื 
KJP150611-TG - รหสัทวัร ์– J5523065 

น าท่านเดินทางสูศ่นูยช์อ้ปป้ิง รา้น Duty Free ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีไดอ้ย่างอิสระ 
น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร ที่ถา้
มาเยือนซปัโปโรแลว้ไม่มาปักหมุดแลว้ล่ะก็เหมือนมาไม่ถึง ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรา้งขึน้ตน้
สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซึ่งตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซือ้
มาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจุบนันัน้หอนาฬิกาแห่งนีไ้ดม้ีการปรบัปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท์ี่
เปิดใหน้ักท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้ขา้มาชมกัน อิสระชอ้ปป้ิง ห้างสไตลว์ินเทจอิฐแดง (Akarenga)  

สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ทั้งด้านในด้านนอกแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีร ้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑท์ี่น่าสนใจ รา้นอาหารต่างๆ และพืน้ที่ว่างส าหรบัจัดแสดงนิทรรศการและงานอีเว้นท์
ต่างๆ เช่น ลานสเก็ตน า้แข็งแบบ outdoor ในช่วงหนา้หนาว เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของ
เมืองโยโกฮาม่าที่ถา้มาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไม่มาเหมือนมาไม่ถึงน าท่านชม สวนโอโดริ (Odori Park) 
สวนโอโดริเมืองซปัโปโร ความโดดเด่นของสวนแห่งนีก้็คือการออกแบบตวัสวนใหด้เูหมือนเสน้แบ่ง
ที่แยกเมืองออกเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังทิศเหนือและทิศใต ้สวนโอโดริเป็นสถานที่หลกัในการจดัเทศกาล
หิมะซปัโปโร ใครมาเที่ยวสวนโอโดรชิ่วงฤดหูนาวจะไดช้มการแสดงไฟและการแกะสลกัหิมะเป็นรูป
ต่างๆ ประดบัประดาอยู่ทั่วบรเิวณอีกดว้ย 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง โทมามุ (Tomamu) คือชื่อของรีสอรท์ขนาดใหญ่ที่ใหน้ักท่องเที่ยวได้ใช้
เวลาอยู่กบัธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภเูขาหรือป่าในฤดรูอ้น หรือจะเป็นทิวทศันส์ีขาวโพลน
ของหิมะในฤดหูนาว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Nanda Seafood Buffet และ ขาปูยักษ ์
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พักที ่Tomamu Hoshino Resort หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว โรงแรมสกี รีสอร์ท 
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 5 จุดชมวิว Unkai Terrace-ตลาดซัปโปโรโจไง-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า-สุสาน-Makomonai Takino-
ย่านทะนุกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Unkai Terrace ตัง้อยู่ ระดับความสูง 1,088 เมตรจากระดับน า้ทะเล 
ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เนื่องจากมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีความสูงและทิศทางที่

หลากหลาย สามารถชมวิวไดแ้บบพาโนราม่า และจงัหวะที่เดินอยู่นัน้ ก็ราวกบัว่าเดินอยู่บนก้อน
เมฆ   น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง(Sapporo Jogai Market) ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมือง



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น HOKKAIDO TOMAMU HOSHINO RESORT (TG) 6วนั 4คนื 
KJP150611-TG - รหสัทวัร ์– J5523065 

ซปัโปโร เพราะมีรา้นคา้มากถึง 80 รา้นคา้เรียงรายอยู่ทุกมุมของตลาด โดยเฉพาะสินคา้อาหาร
ทะเล เช่น ปู หอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังมีสินคา้ผลผลิตอ่ืนๆใน
ทอ้งถิ่น เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ 
น าท่านเดินทางสู ่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of the Buddha) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบ
ไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้นบริเวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดิน
ทอดน าสายตาเขา้ไป 
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จากนัน้น าท่านเดินต่อไปที่ สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็นรูปป้ันหินจ าลองของโมอายแห่ง
เกาะอีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปป้ิงในร่มชื่อดังของเมืองซัปโปโร
ขนาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดมานานรอ้ยกว่าปี ซึ่งมีรา้นคา้ใหเ้ลือกซือ้มากกว่า 200 รา้น  ไม่ว่า
จะเป็นของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ช็อกโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต่้างๆ และ

รา้นอาหารใหเ้ลือกรบัประทานมากมายในย่านนี ้
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมือง) 

 6 ฮอกไกโด-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ ฮอกไกโด เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. ออกเดินทางจากฮอกไกโด กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG671 

(10.00-15.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหัสบดี-อังคาร 26-31 มกราคม 66 72,999 72,999 19,000 

พฤหัสบดี-อังคาร 02-07 กมุภาพนัธ ์66 75,999 75,999 21,000 
เสาร-์พฤหัสบดี 04-09 กมุภาพนัธ ์66 75,999 75,999 21,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการ
บิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

200,000 บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียด
อ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
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2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงิน  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดั

จ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ วเครื่องบิน 
มฉิะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์
ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดท้ั้งสิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน
ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท่ี์ช าระแล้ว
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ
และคืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน
เขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ 
การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, 
ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถ
คาดการณล์่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ต่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผล
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ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ 
ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เน่ืองจาก
ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่
สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดย
มีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่ งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่า
ทวัรน์ัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง
น าสมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


