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2เทศกาลใหญ่  ห้ามพลาด!! 

 ชมเทศกาลไฟประดบัน า้แข็งโชอนึเคยีว 

(สวยมากกกกก !! ) 
 เท่ียวเต็ม ไมม่ีอิสระ 

 เทศกาลปราสาทน า้แข็งเมืองโชอนุเคียว 

 ลอ่งเรือตดัน า้แข็ง GARINKO 

 บฟุเฟ่ท์ ขาปยูกัษ์ 

 พกัออนเซน 45,900.- 
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01.วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่      

20.00 น.        คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG)  

พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับท่านและอํานวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิ 
หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเคร ือ่งออก 45 นาท ีและไมม่ปีระกาศ
เตอืนผูโ้ดยสารขึน้เคร ือ่ง ดงัน ัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เคร ือ่งกอ่นเวลา

เคร ือ่งออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง 
23.45 น.         คณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย (TG)  

เทีย่วบนิที ่TG 670 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 
 

 

 

 

02.วนัทีส่องของการเดนิทาง   ฮอกไกโด – สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน้ –  

น า้ตกรวิเซ – น า้ตกกงิกะโชอนุเคยีว ออนเซน / ขาปยูกัษ ์/ รว่มงานเทศกาลปราสาทน า้แข็ง 2018                          

08.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่“เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่ น(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ไทย 
2ช.ม.) นําท่านผ่านพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้... 

นําท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวา่ (Asahikawa) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของซปัโปโร เป็นเมอืงที่
ใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซปัโปโร มอีาคารบา้นเรอืนย่านการคา้กระจายเป็นวง
กวา้ง ถงึจะไมม่ตีกึสงูแตก็่ทําใหเ้มอืงดกูวา้ง อะซาฮกิาวา่ หมายถงึเมอืงพระอาทติยย์ามเชา้
เหนือแม่น้ํา ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ตวัเมอืงอะซาฮกิาวา่ มแีม่น้ําไหลผ่านตวัเมอืงมากมายหลาย
สาย จนกลายเป็นเมอืงทีม่สีะพานขา้มแม่น้ํามากกวา่ 740 แห่ง  

นําท่านเดนิทางสู ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงใน
แถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมได ้
เขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณท์ีไ่ม่เหมอืนสวนสตัวแ์ห่งอืน่ๆ 

ไฮไลท ์ ไดแ้ก ่ อโุมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยน้ําของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรง
กลางของโซน หมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งน้ียงัเป็น
สวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว เราจะสามารถชมพาเหรด
ของฝูงเพนกวนิแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (เซ็ทอาหารญีปุ่่ น)  

ชว่งบ่ายพบไฮไลทข์องสวนสตัวแ์ห่งน้ี เป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิ
ในชว่งฤดหูนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวนิแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลต ์
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ของทีน่ี่ จากนัน้นําท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความ
สวยงามของธรรมชาตขิองน้ําตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น 

น้ําตกทัง้สองแห่งน้ีมตีน้น้ําอยู่ในเขตภูเขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองแห่งน้ีจะ
แข็งตวักลายเป็นน้ําแข็ง  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรอื 

เทยีบเทา่          

ค า่   อาหารค า่ทีภ่ตัตาคารรสีอรท์ (เมนูบฟุเฟตแ์ละขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้)  

หลงัอาหารนําท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2017 หรอืเทศกาลปราสาท
น้ําแข็งเมอืงโชอนุเคยีว บรเิวณโดยรอบจะทําการจัดแสดง จะประดบัประดาดว้ยประตมิากรรม
น้ําแข็งและหมิะรูปร่างตา่งๆ เชน่ ตน้ครสิตม์าศ เลยีนแบบบา้นอกิล ู ของชาวเอสกโิม ปราสาท

น้ําแข็งสงูใหญ่ หลายชัน้ทีม่ทีางเดนิแบบหนิงอกหนิยอ้ย ดยูิง่ใหญ่และเหมอืนจรงิมาก  ทางเดนิ
จะประดบัดว้ยไฟแสงสสีวยงาม ควรคา่แกก่ารมาเยอืน ในชว่งเวลา 20.30 – 21.00 น. นัน้จะมี
การการจุดฟไุฟ เพิม่ความสวยงามในการเทศกาลเป็นทีต่ดิตาตรงึใจแกนั่กท่องเทีย่วทุกชนชาติ

ทีม่าเยอืน (การจุดพลนัุน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ ผูจ้ัดงานเท่านัน้ ซึง่จะทราบกําหนดการที่
แทจ้รงิ กอ่นเขา้ชมงาน)           
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรอื 

เทยีบเทา่          

03.วนัทีส่ามของการเดนิทาง  โชอนุเคยีว – ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง GARINKO – อะซาฮกิาวา่ – หา้งออิอน      

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
พรอ้มเช็คเอา้ทห์อ้งพัก นําท่านเดนิทางสู ่เมอืง Monbetsu ลงเรอืตดัน า้แข็ง Breaking  

Cruise Garinko นับเป็นจุดสนใจทีนั่กท่องเทีย่วมากนัมากในฤดหูนาว  เรอืจะพานักท่องเทีย่ว 
ตดัผ่านทะเลทีก่ลายเป็นน้ําแข็งบางๆ ออกไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซยี ซึง่
จะเริม่ละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท้่านไดส้มัผัสความหนาว ชมววิทะเล

น้ําแข็ง ซึง่เป็นไฮไลท ์ของการท่องเทีย่วฤดหูนาวของเกาะฮอกไกโด (การลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง 
ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ  วสิยัทัศนใ์นการเดนิเรอื บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง โดยยดึ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางสงูสดุ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  นําท่านชม หอคอยโอคอทสก(์Okhotsk Tower) สรา้งเป็นหอกลมตัง้ยืน่ออกไปในทะเล 

ตรงท่าเรอืมอนเบ็ทส ึบรเิวณเดยีวกนักบัท่าทีจ่ะลงเรอืตดัน้ําแข็ง จากหอคอยแห่งน้ีนักท่องเทีย่ว
สามารถมองดทูะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและดา้นลา่งสภาพทะเลน้ําแข็งจากใตน้ํ้า แบ่ง
ออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํ้า) คอื 

1. ชัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทางเขา้เชือ่มกบัท่าเรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแห่งน้ี และ
มรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

2. ชัน้ที ่2 Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกบัทะเลโอคอทสก ์และสิง่มชีวีติในทะเลน้ําแข็ง 

เชน่ ตวัคลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชส้ํารวจเกีย่วกบัทะเลน้ําแข็ง 
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3.ชัน้ที3่ Panorama Hall เป็นหอ้งสําหรับชมววิแบบ 360 องศา ในวนัทีฟ้่าโปร่งสามารถ
มองเห็นววิไดไ้กลถงึคาสมุทรชเิรโตโกะเลยทเีดยีว 

4.ชัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเลในอวาเรีย่มเล็กๆ และมชีอ่ง

หนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย (การลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง ขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมอิากาศ  วสิยัทัศนใ์นการเดนิเรอื บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมลอ่งเรอื เป็น
สถานทีอ่ืน่ โดยยดึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางสงูสดุ) สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื นํา
ท่านเดนิทางตอ่เขา้สูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่   

17.00 น. อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ทีห่า้ง AION Mall พรอ้มอสิระเลอืกซือ้ของฝาก 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Premier Cabin Asahikawa Onsen Hotel 3 * 
หรอืเทยีบเทา่  
หลงัจากเขา้ทีพ่กัทา่นสามารถแชน่ า้แรเ่พือ่คลายความเมือ่ยลา้ตามอธัาศยั    

 

04.วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ลานสกคีโิรโระ – ส ัน่ระฆงัขอพร – ซติีท้วัรโ์อตาร ุ– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ                          

เชา้  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
พรอ้มเช็คเอา้ทห์อ้งพัก   นําท่านไปเยอืนความสนุกสดุเหวยีง ณ สกรีสีอรท์ในหมู่บา้น 

Akaigawa ไมไ่กลเมอืง Otaru แห่งน้ีเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ลน่สกทีีม่หีมิะคณุภาพดเีป็นสขีาว
ละเอยีดเหมอืนแป้งท่ามกลางทัศนียภาพทีส่วยงามของภเูขา โดยทีน่ี่เป็นรสีอรท์แห่งแรกและ
แห่งทเีดยีวบนเกาะ Hokkaido ทีม่เีจา้ของรสีอรท์เป็นคนไทย! เยอืนลานสกคีโิรโระ  Kiroro 

สกรีสีอรท์ใหญ่กจิกรรมสนุกลานสกขีองทีน่ี่นัน้ใหญ่โตไมแ่พท้ีไ่หน และเชน่เคยคนทีเ่ลน่สกไีม่
เป็นนัน้ไม่ตอ้งเป็นห่วงเพราะทีน่ี่มคีอรส์สอนเลน่สกใีหท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่แลว้ยังมคีอรส์สําหรับ
ชาวตา่งชาตดิว้ย ให่ท่านไดอ้สิระกบัความสวยงามของหมิะไดอ้ย่างจุใจ  

(คา่อปุกรณ์สกไีมร่วมในราคาทวัรส์อบถามราคาสกหีนา้งาน) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต ุ ท่านใดมคีวามสนใจเดนิทางขึน้กระเชา้ เพือ่เดนิทางตามรอยรักหนังดงั ระฆงั
ขอพร อนัตัง้อยู่บนจุดพคี ของลานสกคีโิรโระ เป็นจุดสงูสดุของทีน่ี่ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปได ้
แมจ้ะไม่เลน่สก ี เพราะมกีระเชา้รับลงมาดว้ย ดงันัน้ หนาวน้ีท่านไม่ควรพลาดทีจ่ะขึน้ไปสัน่ระฆงั

ขอพรเรือ่งความรัก ท่านอาจพบรัดในแดนปลาดบิไดโ้ดยมริูต้วั (คา่กระเชา้ขึน้-ลง 2,000 – 
2,800 เยน ไมร่วมในคา่ทัวร ์ พรอ้มบรกิาร จบิ ชมิชาคลายหนาวบนยอดเขา) การขึน้กระเชา้สู่

ยอดเขาตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แบบชาบู ชาบ ู 
บ่าย  นําท่านสู ่ ถนนซาไกมาจ ิ เป็นถนนคา้ขายทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ ไม่ไกล

จากคลองโอตรุ  ในระหวา่งชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยุค 1900  เมอืงโอตารุเป็น

เมอืงท่าเรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารตา่งๆเป็นแบบ
สไตลต์ะวนัตก ปัจจุบันไดร้ับการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ 
รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภัณฑต์า่งๆมากมาย พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีประกอบดว้ย

อาคารหลายๆอาคารกระจายตวัอยู่ทางทศิใตข้องถนนซาไกมาจ ิ อาคารขนาดเล็กจะเป็น
พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงเกีย่วกบักลอ่งดนตร ี อาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอืรา้นคา้ขนาดใหญ่ทีจํ่าหนา
ยกลอ่งดนตรหีลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมนีาฬกิาไอน้ํา จากเมอืงแวนคเูวอร ์ 
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  ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรอืนของโลกทีเ่หลอือยู่ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นํา
ท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอตารุ อดตีเป็นท่าเรอืทีค่กึคกั

ในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่ 20 เรอืลําใหญ่จะถ่ายสนิคา้ลงเรอืลําเล็กและลําเลยีงไปตาม
คลอง ตอ่มาเมือ่มสี ิง่อํานวยความสะดวกทีท่ันสมัยมาขึน้ ก็สามารถขนสง่สนิคา้ผ่านเรอืลําใหญ่
โดยตรงไดเ้ลย  

17.00 น. น าเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Apa Resort Hotel หรอื เทยีบเทา่3 *   

ทีพ่ักอยู่ใกลย้่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัซซูกูโินะ สําหรับขาชอ้ปสนิคา้ดรีาคาถูกกวา่เมอืงไทยไม่วา่จะเป็น

รองเทา้โอนซิกึะ,กลอ้งถ่ายรูปยีห่อ้ดงั Nikon Cannon และอืน่ๆอกีมากมายไดจ้นถงึหา้งปิด 
24.00 น.  

อสิระอาหารเย็น ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
ทางบรษัิทจะมกีารแนะนําแหลง่ชอ้ปแหลง่ชมิพรอ้มแผนทีย่่านซซูกูโินะ  
 

05.วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้         อาหารเชา้ทีโ่รงแรม พรอ้มเช็คเอา้ทห์อ้งพกั  

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบเรยีบ เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ)  
สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่“สนามบนิชโิตเซ”่ 

10.45 น. คณะออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 671 
15.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 

เดก็ 1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
(เดก็มีเตียง) 

เดก็1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เดก็ไม่มีเตียง) 

พักเด่ียว 
 

25 – 29 มกราคม 2561  45,900 .- 41,900 .- 37,900 .- 5,000 .- 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (รวม) 
• คา่ตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class)  
• คา่อาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ 
• คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 
• คา่เขา้ชมทุกแห่งตามทีร่ายการระบุ   

• คา่ใชจ้่ายของมัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
• ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 2 ขวด / วนั (เชา้-เย็น) 
• Wifi Free ตลอดการท่องเทีย่ว  

• คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหาร
เป็นพษิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ  *** เด็กอายุตํา่กว่า 1ปี และผูใ้หญ่อายุ 76ปี 
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ขึน้ไป จะไดร้ับความคุม้ครองประกนัอบุัตเิหตเุพยีงครึง่เดยีว 50% ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุตํา่กวา่ 6เดอืน และ
ผูใ้หญ่อายุ 86ปีขึน้ไป / ไม่คุม้ครองลกูคา้จอยทัวรท์ีเ่ดนิทางไปกอ่นกรุ๊ปทัวร*์** 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (ไมร่วม) 
      คา่ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชยีงใหม-่กรุงเทพ – เชยีงใหม ่
• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษนอกเหนือรายการ 

• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทุกชนดิ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ นอกเหนือจากทีร่ายระบ ุ
• คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีทีม่กีารยกเลกิ วซีา่ฟรสีําหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
• คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ สําหรับผูท้ี ่ไปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ 
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 

• ไม่รวมทปิหัวหนา้ทัวรท์ีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านในการบรกิาร   
• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย)  ขึน้อยู่

กบัเรทแลกเปลีย่นเงนิตราในวนันัน้ เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

 

เงือ่นไขการจองและการส ารองทีน่ ัง่ 
• จองและชําระ มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแตว่นัจอง พรอ้มแจง้ชือ่ภาษาองักฤษตาม

หนา้หนังสอืเดนิทาง เพือ่ยนืยันการเดนิทางและรักษาสทิธิต์ัว๋โดยสาร หากเกนิกําหนดภายใน 3 วนั 
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิ

• ชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ (ไม่นับรวม เสาร-์อาทติย ์ และ

วนัหยุดราชการ) มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธก์ารจองทุกกรณี (ไม่คนืเงนิมัดจํา) 
• กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 – 30 วนั คดิคา่บรกิารมัดจําตัว๋เครือ่งบนิทางละ 5,000 

บาท  
• กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 – 16 วนักอ่นเดนิทางคดิคา่บรกิารมัดจํา 10,000 บาท  

• กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั คดิค่าใชจ้่ายเต็มจํานวน  
• คณะผูเ้ดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป พรอ้มมัคคเุทศกเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ยกเลกิการเดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของบรษัิท 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทาง

เสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่อาจคนืเงนิ
ใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรอืบางสว่น 
- บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั 

อาท ิ เกดิการลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการ
บนิ, อบุัตเิหตรุา้ยแรงตามธรรมชาตติา่งๆ,  
การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมอืง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิท 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทัวร,์ กําหนดวนัเดนิทาง, สายการ
บนิ และราคาทัวร ์ตามความเหมาะสม และความจําเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ัดการเดนิทางจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นสําคญั  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้
ดําเนนิการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน้ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
++   เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 
++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทํา

การตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมกนั
ในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 

[ICAO] 
 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะถูกปิดผนกึถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนํา

ขึน้เครือ่งได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
       จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 
**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 
• ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น และกําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
• สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ 
• ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และ
อืน่ๆ) 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 
• หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ พรอ้มเอกสารระบุระยะเวลาการพํานักไม่
เกนิ 15 วนั 

• กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก
ระยะสัน้ 
• เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหต:ุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม 
บรษัิทฯ มปีระกนัภัยทุกทีน่ั่ง ทีน่ั่งละ 1,000,000 บาท 
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