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เดินทาง 08 – 13 มนีาคม 63  ราคา 49,900 บาท 
 เที่ยวฮาโกดาเตะ เมืองสวยโรแมนตกิ 

ชมเทศกาลไฟ ซัปโปโร 
 สนุกกบัหิมะก่อนใครที่ Kiroro Ski Resort 
 อสิระ 1 วนัเตม็ ให้ได้ชอปป้ิงตามอธัยาศัย 
 อาหารสุดพเิศษ บุฟเฟต์+ขาปู ร้านนันดะ  
 พกัใกล้แหล่งชอปป้ิง เที่ยวเองง่ายสุดๆ  
 พกัออนเซน 2 คืน 
 ฟรี WIFI บนรถบัส 
 ออกเดนิทางจากเชียงใหม่ 

ราคาเพยีง 49,900 บาท 
เดนิทาง มนีาคม 2563 

DAY 1: สนามบินเชียงใหม่ – อินชอน (-/-/-) 
DAY 2: สนามบินอินชอน – สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – เมือง
โนโบริเบทสึ – บ่อน ้าพุร้อนจิโงคุดานิ – ยอดเขาฮาโกดาเตะ โดยกระเช้า
ไฟฟ้า – เทศกาลประดับไฟเมืองฮาโกดาเตะ – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกะ
เรียวคะคุ – โรงแรม (B/-/D) 
DAY 4: ลานสกีคโิรโระ Kiroro – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี – นาฬิกาไอน ้า – คลองโอตารุ – เมืองซัปโปโร – โรงแรม (B/L/-) 
DAY 5: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – โรงแรม (B/-/-) 
DAY 6: สนามบินชิโตเสะ – อินชอน – สนามบินเชียงใหม่ (B/-/-) 
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20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
23.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE668)  
 

 
06.15 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ืองไปยงัฮอกไกโด 
10.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE765) 
12.45 น. ถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 - เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่ท าการค้ากบัต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดตี (เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
 - ระหว่างทางแวะ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มช่ืีอเสียงด้านบ่อน า้พุร้อนประจ าภูมภิาคฮอกไกโด 
 - บ่อน า้พุร้อนจโิงคุดานิ บ่อน า้พุร้อนที่งดงามที่สุด 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น 
 - เมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ริมเชิงเขาฮาโกดาเตะ ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน 
 - ยอดเขาฮาโกดาเตะ โดยกระเช้าไฟฟ้า กระเช้าที่ดีที่สุดตดิ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เพ่ือขึน้สู่จุดชมววิทิวทัศน์เมืองที่
สวยที่สุดในประเทศ 
 - เทศกาลประดับไฟเมืองฮาโกดาเตะ Hakodate Illumination ไฟประดบัตามต้นไม้จะเปิด 17.00 – 22.00 น. 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น + บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
ที่พกั  ROUTE INN HAKODATE GORYOKAKU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
ให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้ำแร่ธรรมชำติออนเซน เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบ
หมนุเวียนโลหิตดอีีกด้วย (*น ้าแร่ท่ีเมืองฮาโกดาเตะน้ี เป็นยา่นออนเซนช่ือดงัของฮอกไกโดเลยกว็่าได ้ถูกคน้พบมาชา้นนาน ราวๆ ค.ศ.
1653 เลยทีเดียว ดว้ยความท่ีเมืองน้ีเป็นเมืองติดทะเล จึงมีความเช่ือว่าออนเซนท่ีน่ีมาจากหินร้อนใตม้หาสมุทร ถือว่าเป็นน ้าร้อนชั้นดี ที่
อุดมไปดว้ยเกลือคลอไรด ์สามารถบ าบดัโรคไขขอ้และระบบปราสาทไดเ้ป็นอยา่งดี) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือ ของเกาะฮอกไกโด เช่น 
อาหารทะเล ผกั และผลไมต่้างๆ 
 - ย่านโมโตมาชิ อสิระถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอธัยาศัย (เฉพาะด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน) สถานที่
ส าคญัๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาลาประชาคม, สถานกงสุลองักฤษ, บ้านเก่าตระกูลโซมะ และ สวนโมโตมาจ ิ
 - โกดังอฐิแดง โกดงัเก่าแก่อายกุว่าร้อยปีท่ีท่าเรือริมทะเล ปัจจุบนัมกีารดดัแปลงเป็นร้านขายของท่ีระลึก โรง
เบียร์ ร้านอาหาร เมนูเด็ดก็คืออาหารทะเล จดัว่าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีน่าเดินเล่นชิลล์ๆ  หรือจะนัง่ทานกาแฟหรือร้านา
อาหารก็มีใหเ้ลือกหลากหลายร้าน 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

- ป้อมโกะเรียวคะคุ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนั้นเป็น
พ้ืนท่ีขนาดใหญ่รูปดาว เน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง 

- เข้าสู่ที่พกั เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร เมนูบุฟเฟต์ 
ที่พกั  NISEKO GRAND ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
หลงัอาหารผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ออนเซน เมืองนิเซโกะนั้นเป็นเมืองในหุบเขา เงียบสงบร่มร่ืมดว้ยตน้ไม ้เหมาะแก่การพกัผ่อน แช่
น ้าแร่ เพราะโรงแรมแห่งน้ีอยูท่่านกลางธรรมชาติ  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ลานสกีคโิรโระ Kiroro สกีรีสอร์ทใหญ่ และส าหรับคนท่ีเล่นสกีไม่เป็นนั้นจะมีคอร์สสอนเล่นสกีใหท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ แลว้ยงั
มีคอร์สส าหรับชาวต่างชาติดว้ย ใหท้่านไดอ้ิสระกบัความสวยงามของหิมะไดอ้ยา่งจุใจ (เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) (ค่าอุปกรณ์สกีและ
เคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์สอบถามราคาสกีหน้างาน) 
**หมายเหตุ ท่านใดมีความสนใจเดินทางข้ึนกระเชา้ เพื่อเดินทางตามรอยรักหนงัดงั ระฆงัขอพร อนัตั้งอยูบ่นจุดพีคของลานสกีคิโรโระ 
เป็นจุดสูงสุดของท่ีน่ี สามารถนัง่กระเชา้ข้ึนไปไดแ้มจ้ะไม่เล่นสกี เพราะมีกระเชา้รับลงมาดว้ย (ค่ากระเช้าขึ้น-ลง 2,000 ไม่รวมในค่าทัวร์ 
การข้ึนกระเช้าสู่ยอดเขาต้องข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **คโิรโระสกี รีสอร์ท มีก าหนดการเปิดช่วงวันที่ 
27 พฤศจิกายน ของทุกปี หากมีการเล่ือนก าหนดเปิดเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ หิมะยงัตกไม่พอ บริษัท ขอเปล่ียนแปลงลานสกีที่พร้อม
ให้บริการ เช่น ลานสกี Niseko,ลานกสี Moiwa เป็นต้น  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟโอตารุ 
 - ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนคา้ขายท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ  
 - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงเกี่ยวกบักล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านคา้ขนาดใหญ่ที่จ  าหนายกล่อง
ดนตรีหลากหลายรูปแบบ 
 - นาฬิกาไอน ้า จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู ่ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลึก  

 - คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคกั 
 - เมืองซัปโปโร (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์+ปู 3 ชนิด ร้านนนัดะ 

ที่พัก  PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL SUSUKINO  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
**หลงัจากเขา้ที่พกัเรียบร้อย ท่านใดสนใจเดินชมและถ่ายภาพกบัเทศกาลไฟฤดูหนาว  Sapporo white illumination เป็นเทศกาลที่มีอายุ
เก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรกในปี 1981 ดว้ยการประดบัไฟกว่า 1,000 ดวงที่สวนสาธารณะโอโดริ สามารถมาเดินเที่ยวได ้สวนโอโดริอยูห่่างจาก
ที่พกั 500 – 1,100 เมตร เท่านั้น (ท่ีพกัตั้งอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ ศูนยร์วมอาหารมากมาย สามารถเดินเทา้ได)้ 

http://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 

 - อิสระท่องเที่ยวเตม็วนัตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ)  หรือ ท่องเทีย่วในซัปโปโร โดยรถไฟ JR โดยมี

ไกด์น าเที่ยวที่ระบุตามรายการเท่านั้น โดยช าระค่าตัว๋รถไฟ 1 วนั ราคา 1,000 เยน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  
รายการท่องเที่ยวมดีังนี ้
 - ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร 
 - โรงงานช็อกโกแลต็ (*ไม่รวมค่ำเข้ำ ในรำคำทัวร์) สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด 
 - ท าเนยีบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา (ดา้นนอก) 
 - หอส่งสัญญาญทีวซัีปโปโร 
 - ท่านช้อปป้ิงจุใจย่าน ทานุกโิคจ ิชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ 
 - ช้อปป้ิงกนัต่อ ย่านซูซูกโินะ (Susukino) เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น 

อิสระอาหารเที่ยงและค า่ ตามอัธยาศัย  
ที่พกั  PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL SUSUKINO  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
**ท่ีพกัตั้งอยูใ่นยา่นการคา้ส าคญัเช่น ยา่นซูซูกิโนะ สามารถเดินเทา้เท่ียวได*้* 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั 2 – 3 ท่าน 
ราคา/ ท่าน (บาท) 

เด็กอายุ 5 – 12 ปี 
(เด็กมีเตยีง) 

ราคา/ ท่าน (บาท) 

เด็กอายุ 2 – 4 ปี 
(เด็กไม่มีเตยีง) 

ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ 
ท่านละ 

08 - 13 
มีนาคม 2563 

49,900 49,400 45,900 6,900 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 

- อสิระตามอธัยาศัย 
10.00 น. เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ  
11.00 น. ท าการเช็คอนิเดินทางกลบัประเทศไทย 
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE766)  
17.15 น.  ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ืองสู่เชียงใหม่ 
18.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE667) 
22.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
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5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการ(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  วงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต   *** เด็กอายตุ  ่า
กว่า 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีข้ึนไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ  ่า
กว่า 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีข้ึนไป / ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ท่ีเดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

6. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
7. ค่าเขา้ชมทุกแห่งตามท่ีระบุ 
8. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

9. ด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (เชา้-เยน็) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีท่ีมกีารยกเลิก วีซ่าฟรีส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ ส าหรับผูท่ี้ ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
9. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านในการบริการ   
10. ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

 
 
 

เง่ือนไขการจองและการส ารองที่น่ัง 
1. จองและช าระ มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัจอง พร้อมแจง้ช่ือภาษาองักฤษตามหนา้

หนงัสือเดินทาง เพ่ือยนืยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน 3 วนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 
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2. ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 - 25 วนั ก่อนเดินทาง มฉิะนั้นทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน
สละสิทธ์การจองทุกกรณ ี(ไม่คืนเงนิมดัจ า) 

3. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 45 วนั (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนมดัจ  าเต็มจ านวน  
4. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 25 วนั (ไม่นบัวนัเดินทาง) เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท  
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั (ไมน่บัวนัเดินทาง) คิดค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน  
6. คณะผูเ้ดินทาง  25 ท่านข้ึนไป พร้อมมคัคุเทศกเ์ดินทางพร้อมคณะ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการยกเลิกการ

เดินทางในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบริษทั 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมด หรือบางส่วน 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าชา้
ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติ
ต่างๆ, การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุ
อนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, ก  าหนดวนัเดินทาง, สายการบิน และราคาทวัร์ 
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้  าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
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2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือ
ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
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เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทั
จะจดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น และก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
- ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บตัร
เครดิต 
- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
- หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
- กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
- เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

 


