
 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 
(TG) เท่ียวบนิท่ี TG670 (23.55-08.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.25 ชัว่โมง บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 2 ฮอกไกโด-สวนสัตว์อะซาฮยิามา-หมู่บ้านราเมน-น า้ตกกงิกะ-น า้ตกริวเซ-โซอุนเคียวออนเซน็ 
    08.20 น. เดนิทางถึงสนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2  
      ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสัตว์อะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) สวนสตัว์อะซาฮิยามา สถานท่ี 
     ทอ่งเท่ียวอนัดบัต้นๆ ของฮอกไกโด โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาว ท่ีน่ีมีสตัว์ฤดหูนาวหลากหลายชนิดและ 



 

 

     เปิดให้เข้าชมในมมุมองท่ีแปลกใหม ่แตกตา่งจากสวนสตัว์อ่ืน เชน่ การเดนิผา่นโดมแก้วหิมะเพ่ือชมวิถี 
     ชีวิตของหมีขัว้โลกและการเดินผา่นอโุมงค์แก้วเพ่ือชมนกเพนกวินวา่ยน า้ ส าหรับไฮไลท์ของสวนสตัว์แหง่ 
     นีก็้คือการชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิดนัน่เอง 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ท่ีราเมนของท่ีน่ีมี
รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้าน
ราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่า
ทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขัน้เทพไว้ใน
ท่ีเดียว และยงัมีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บ้านแหง่นีใ้ห้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจได้มา
ศกึษาอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง เมนู ราเม็ง 
น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกริวเซและน า้ตกกิงกะ (Ginga and Ryusei Waterfall) เป็นน า้ตกสอง
สายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริว้สวยงาม น า้ตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร 
น า้ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น า้ตกแห่งดาวตก” เพราะสายน า้เส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา 
เวลาถกูแสงอาทิตย์จะแลดคูล้ายดาวตก เคียงคูก่บัน า้ตกกิงกะ หรือ “น า้ตกแหง่แมน่ า้สีเงิน” ในฤดู
ร้อนจะเห็นสายน า้เป็นริว้เล็กๆ ไขว้กนัไปมา แลดชูดช้อย 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียวออนเซ็น (Sounkyo Onsen) อยู่ทางทิศเหนือของอุทยาน
แห่งชาติไดเซสึซงั นบัว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวรีสอร์ทน า้พรุ้อนออนเซ็นช่ือดงัท่ีมีช่ือเสียง โดยพืน้ท่ีใน
หบุเขาแคบๆ ขนาบข้างด้วยป่าหน้าผาสงูกวา่ 100 เมตร 

 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที่ Hotel Sounkyo Kanko หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

พิเศษ!!! ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ด้วยการอาบน ้าออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
 

 3 สวนชิคิไซโนะโอคะ-ขับสโนว์โมบลิ-โรงงานชีส ฟูราโนะ-นิงเกิล้เทอเรส-ฟุราโน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทาง สวนชิคิไซโนะโอคะ (Shikisai No Oka) สวนสวรรค์ของคนรักดอกไม้นานาสาย
พนัธุ์บนพืน้ท่ีสิบห้าเฮกตาร์ สวนแหง่นีใ้นฤดหูนาวปรับเป็นลานสกี ขนาดใหญ่ไกลสดุตา ให้ทา่นได้
สัมผัสกับกิจกรรมในลานสกีชิคิไซโนะโอคะ ให้ท่านสัมผัสกับการ ขับสโนว์โมบิลในลานหิมะ 

(ประมาณ 15 นาที) 
เดนิทางสูเ่มืองฟูราโนะ เพ่ือเข้าเข้าสู ่โรงงานชีสฟูราโนะ (Furano Cheese Factory) แหลง่ผลิต
ชีสคุณภาพชัน้ยอดอันเล่ืองช่ือของเมืองฟูราโนะ สามารถชมขัน้ตอนการผลิตชีสท้องถ่ินคาเม
มเบิร์ทผ่านทางกระจก ท่ีท าให้เห็นทุกขัน้ตอนผลิตท่ีกว่าจะกลายมาเป็นชีสฟินๆให้เราได้ลิม้ลอง



 

 

กนั โดยชีสท่ีถือเป็นไฮไลท์ท่ีแปลกแบบสดุๆก็คือ ชีสด า ถือวา่เป็นชีสพิเศษท่ีหาทานได้ท่ีเท่านัน้ ซึง่
ผลิตมากจากหมึกด าของปลาหมึกนัน้เอง นอกจากชีสแล้วภายในโรงงานยงัมีสินค้าอ่ืนๆมากมาย 
เชน่ ไอศกรีม ขนมปัง ให้เลือกซือ้เลือกทานกนัอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าทา่นเดนิทางสู ่นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) หมูบ้่านเล็กๆ ท่ีเตม็ไปด้วยกระทอ่มไม้นา่รักๆ 
สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแตล่ะหลงั สร้างมาจากวสัดธุรรมชาติทัง้หมด ทางเดินก็ท า
มาจากแผน่ไม้กระดานเชน่กนั เรียกได้วา่ เหมือนเดมิชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้า สว่นใหญ่จะขาย
สินค้าท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลกั เป็นต้น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน (Furano) ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถกูเรียกขานว่าสะดือของฮอก
ไกโดเมืองท่ีมีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ รายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิ
ในกลุม่ภเูขาไฟไดเซ็ทสซึนั ภเูขาอาชิเบท็ส ึและภเูขายบูา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 



 

 

พักที่ Hotel Prince Furano หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 4 คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจ-ิพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ-โรงงานช็อกโกแลต-Duty Free 
 หอนาฬิกาซัปโปโร-ห้างสรรพสินค้าอะคาเรนกะโซโกะ-สวนโอโดริ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ภายในเมืองโอตารุมี
อาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตล์ตะวนัตกแบบวิคตอเรียนท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ท าให้
ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเท่ียวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเลียบ คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) สถานท่ีท่องเท่ียวสดุคลูช่วงฤดหูนาวบริเวณริมคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุแล้วไม่ได้มา
เดินเล่นริมคลองโอตารุจะถือว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท่ีน า้ในคลองกลายเป็น
น า้แข็ง ทางเดินและอาคารบ้านเรือนริมคลองปกคลุมไปด้วยหิมะตดักับโคมไฟสีเหลืองส้มแบบ

โบราณท่ีประดับอยู่ ริมคลอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเทศกาล Otaru Snow Light Path 
Festival เพิ่มความโรแมนตกิและสวยงามให้กบัคลองโอตารุ 
จากนัน้น าทา่นเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) อยูไ่มไ่กลจากคลองโอตารุ ท่ีถือเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวแลนมาร์คของเมืองนีม้ากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลกัษณ์



 

 

อย่างมากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองได้รับการอนรัุกษ์มาอย่างดีเย่ียม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อป
ปิง้ช่ือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจบุนันี ้
น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) หรืออาจรู้จกักนั
ในอีกช่ือหนึ่งคือ Otaru Orgel Museum เป็นสถานท่ีท่ีทกุคนต้องมาแน่นอนเม่ือมาถึงเมืองโอตารุ 
โดยเฉพาะสาวๆ ต้องอยากมาแน่ๆ ด้านในของพิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้พืน้ท่ีกว้างและเป็นร้านขายกล่อง
ดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีกลอ่งดนตรีมากมาย หลายรูปแบบ นา่รักๆ ทัง้นัน้ อีกทัง้ตวัอาคารด้าน
นอก สวยงามมีอายเุก่าแก่นบัร้อยปีและได้รับการประกาศให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์
ของเมืองโอตารุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าทา่นชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตช่ือดงั
ของฮอกไกโด ตวัอาคารสร้างและตกแตง่ให้ดเูหมือนเมืองในเทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว
จะได้ฟีลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะเลยทีเดียว ถ้าจะให้ฟินมากกว่าเดิมก็ต้อง
อยู่ชมตอนเย็นท่ีมีการประดับไฟสีสันสวยงามด้วย โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะเปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคกุกีภ้ายในโรงงาน  



 

 

น าทา่นเดนิทางสูศ่นูย์ช้อปปิง้ ร้าน Duty Free ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าปลอดภาษีได้อยา่งอิสระ 
น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ท่ีถ้า
มาเยือนซปัโปโรแล้วไม่มาปักหมุดแล้วล่ะก็เหมือนมาไม่ถึง ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึน้ต้น
สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซือ้
มาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันัน้หอนาฬิกาแห่งนีไ้ด้มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
เปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจได้เข้ามาชมกนั อิสระช้อปปิง้ ห้างสไตล์วินเทจอิฐแดง (Akarenga)  

สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ทัง้ด้านในด้านนอกแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีร้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ ร้านอาหารต่างๆ และพืน้ท่ีว่างส าหรับจัดแสดงนิทรรศการและงานอีเว้นท์
ตา่งๆ เชน่ ลานสเก็ตน า้แข็งแบบ outdoor ในชว่งหน้าหนาว เรียกได้วา่เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์กของ
เมืองโยโกฮามา่ท่ีถ้ามาเยือนเมืองนีแ้ล้วไมม่าเหมือนมาไม่ถึงน าท่านชม สวนโอโดริ (Odori Park) 
สวนโอโดริเมืองซปัโปโร ความโดดเดน่ของสวนแหง่นีก็้คือการออกแบบตวัสวนให้ดเูหมือนเส้นแบง่
ท่ีแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ สวนโอโดริเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาล
หิมะซปัโปโร ใครมาเท่ียวสวนโอโดริชว่งฤดหูนาวจะได้ชมการแสดงไฟและการแกะสลกัหิมะเป็นรูป
ตา่งๆ ประดบัประดาอยูท่ัว่บริเวณอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมือง โทมามุ (Tomamu) คือช่ือของรีสอร์ทขนาดใหญ่ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้ใช้
เวลาอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งเตม็ท่ี ไมว่า่จะเป็นภเูขาหรือป่าในฤดรู้อน หรือจะเป็นทิวทศัน์สีขาวโพลน
ของหิมะในฤดหูนาว 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Nanda Seafood Buffet และ ขาปูยักษ์ 



 

 

พักที่ Tomamu Hoshino Resort หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว โรงแรมสกี รีสอร์ท 



 

 

 5 จุดชมวิว Unkai Terrace-ตลาดซัปโปโรโจไง-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า-สุสาน-Makomonai Takino-
ย่านทะนุกโิคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Unkai Terrace ตัง้อยู่ ระดบัความสูง 1,088 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เน่ืองจากมีลักษณะเป็นทางเดินท่ีมีความสูงและทิศทางท่ี

หลากหลาย สามารถชมวิวได้แบบพาโนราม่า และจงัหวะท่ีเดินอยู่นัน้ ก็ราวกบัว่าเดินอยู่บนก้อน
เมฆ   น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง(Sapporo Jogai Market) ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมือง
ซปัโปโร เพราะมีร้านค้ามากถึง 80 ร้านค้าเรียงรายอยู่ทุกมุมของตลาด โดยเฉพาะสินค้าอาหาร



 

 

ทะเล เช่น ป ูหอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีสินค้าผลผลิตอ่ืนๆใน
ท้องถ่ิน เชน่ ข้าวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ให้ทา่นได้เลือกซือ้ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of the Buddha) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ท่ีโดดเดน่แห่งหนึ่งเน่ืองจากเป็นองค์พระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบ
ไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดินบริเวณทางเข้าจะมีสระน า้ และอโุมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดิน
ทอดน าสายตาเข้าไป 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินต่อไปท่ี สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็นรูปปัน้หินจ าลองของโมอายแห่ง
เกาะอีสเตอร์ และรูปปัน้หินจ าลองของสโตนเฮนจ์  ให้ได้เดนิชมกนัก่อนกลบัอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปปิง้ในร่มช่ือดงัของเมืองซัปโปโร
ขนาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดมานานร้อยกว่าปี ซึ่งมีร้านค้าให้เลือกซือ้มากกว่า 200 ร้าน  ไม่ว่า
จะเป็นของท่ีระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองส าอาง ช็อกโกแลต เสือ้ผ้า ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ และ

ร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในยา่นนี ้
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  



 

 

พักที่ Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมือง) 

 6 ฮอกไกโด-กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ ฮอกไกโด เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

10.00 น. ออกเดนิทางจากฮอกไกโด กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ (TG) เท่ียวบนิท่ี TG671 

(10.00-15.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.50 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน
เคร่ือง 

15.50 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

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

พฤหัสบดี-อังคาร 02-07 กมุภาพนัธ์ 66 75,999 75,999 21,000 
เสาร์-พฤหัสบดี 04-09 กมุภาพนัธ์ 66 75,999 75,999 21,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการ
บนิ หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

200,000 บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียด
อ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 



 

 

4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, 

คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึง่พอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอน

เข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต
ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ทา่นตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 



 

 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เล่ือนวันเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
และคืนคา่ทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ดา่นตรวจคน
เข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดนิทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ 
การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, 
ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัตา่งๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ
ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจาก
คา่ใช้จา่ยทกุอยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 



 

 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแต่
สายการบนิและ ชว่งเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดนิทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดย
มีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยันว่า
ทวัร์นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 



 

 

10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้อง
น าสมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


