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    โดยสายการบินไทย 

 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       
พรอ้มเสริฟ์ท่ำนดว้ยเมนูบุฟเฟตส์ดุพเิศษ “ปนูนัดะ” ปทูีม่ชีื่อเสยีงบนเกำะฮอกไกโด  

 

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่นถูกเรยีกวำ่ "แดนอำทติย์อุทยั" เคำ้ให้

เหตุผลวำ่ "ประเทศญีปุ่่นตัง้อยู่ละตจิูดที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยู่ทำงตะวนัออกสดุของโลก (ละตจิูดที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติย์จะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่นเป็นแห่งแรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติย์อุทยั) 

 
รายละเอียดการเดินทาง 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประตู 2 ROW - C เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 
23.45 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 

(น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 30 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิ้น)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหวำ่งเดนิทำง 
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วนัท่ี 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  – เมืองอาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า                                                                                                            
( - / L / D ) 

08.30 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่ไทย 2 ชม. กรณุำปรบั
นำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอำซำฮคิำวำ่ เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมอืงซปัโปะโระ  
เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อุดมไปดว้ยแมน่ ้ำล ำธำรหลำยสำยและลอ้มรอบไป
ด้วยภูเขำ และยงัเป็นเมอืงทีห่นำวสุดๆ เพรำะหมิะตกหนักเป็นเวลำนำน และ ตกถีม่ำก จงึท ำใหอุ้ณหภูมติดิลบ
ตลอดในชว่งฤดูหนำว น ำท่ำนเขำ้สู่ หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮคิำว่ำ หมู่บ้ำนนี้ได้ถอืก ำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม
รำ้นรำเมงชือ่ดังของเมอืงอำซำฮคิำว่ำนี้มรี้ำนรำเมง 8 ร้ำนมำอยู่รวมกนัเป็นอำคำรหลงัคำเดียว เสมอืนหมู่บ้ำน
รำเมงทีร่วบรวมรำ้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเลก็ๆทีจ่ดัแสดงประวตัคิวำมเป็นมำของหมู่บ้ำนแห่งนี้อกี
ดว้ย  

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จำกนัน้เขำ้สู่ สวนสตัว์อะซำฮยิำม่ำ เป็นสวนสตัว์ทีม่ชี ือ่เสยีงในแถบ
รอบนอกของเมอืงอะซำฮกิำวำ่ กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ทำงสวนสตัว์
อนุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมได้เข้ำชมสตัว์นำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง 
เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์
แกว้ผ่ำนสระว่ำยน ้ำของเหล่ำเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนำดเล็กทีอ่ยู่
ตรงกลำงของโซนหมขีัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเหน็ได้อย่ำง
ชดัเจน  

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่Asahikawa Smile Hotel หรอืเทยีบเทำ่ http://www.smile-hotels.com/asahikawa/  

วนัท่ี 3 เมืองบิเอะ – หอชมวิวโฮกเุซ – เนินเขาซีเรบุ – เนินส่ีฤด ู– SHIKISAI HILL - เมืองโอตาร ุ–  
คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ                                            ( B / L / D ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงบเิอะ เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่บรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโดทีไ่ดช้ือ่วำ่ “SMALL 
TOWN OF THE MOSR BEAUTIFUL HILLS” เมอืงเลก็ๆทีม่คีวำมสวยงำมทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำ 
น ำทำ่นผำ่นชม PATCHWORK ROAD อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนอืของตวัเมอืง เป็นเสน้ทำงชมทุง่นำ เนินเขำสี
ทองอรำ่มสลบักบัสเีขยีวและน ้ำตำล มตี้นไมแ้ละเนนิเขำทีโ่ด่งดงัจำกภำพยนตรโ์ฆษณำหลำยชิน้ สองข้ำงทำงเตม็
ไปดว้ยทุง่ขำ้ว บำรเ์ลย่์สเีหลอืงทองตดัสลบักบัไรข่ำ้วโพดและมนัฝรัง่สเีขยีวสด เป็นสถำนทีท่ีส่วยงำมเหมำะกบักำร
ถ่ำยรปูและบนัทกึไวในควำมทรงจ ำ น ำทำ่นชม หอชมววิโฮกเุซ อำคำรทรงพริะมดิทีส่ำมำรถขึน้ไปชมววิเมอืงได้
แบบรอบทศิทำง และชมเนนิเขำซเีรบุ ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้ำๆชนดิ  
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่ เนนิสีฤ่ดู SHIKISAI HILL เนนิเขำกวำ้งใหญ่ ทีม่ดีอกไมห้ลำยชนดิ เรยีงรำยกนัเป็นแนวยำว 
หลำกหลำยส ีอำทเิชน่ เชน่ ลำเวนเดอร,์ ทวิลปิ, ซลัเวยี, รกัเร่, ทำนตะวนัและอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.smile-hotels.com/asahikawa/
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 กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโอตำรุ โอตำรุเป็นเมอืงท่ำส ำคญัส ำหรบัซปัโปโร และบำงส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่ำดต ่ำ

ของภูเขำเทง็ง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีำฤดูหนำวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตำรุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มคีวำมยำว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตำร ุโดยมโีกดงัเกำ่บรเิวณโดยรอบปรบัปรงุเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู่  

 ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้ำงเมื่อปี 1923 โดยสร้ำงขึ้นจำกกำรถมทะเล เพื่อใช้
ส ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภำยหลงัได้เลกิใชแ้ละมกีำรถมคลองครึง่หนึ่งเพือ่ท ำถนน
หลวงสำย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว มกีำรสรำ้งถนนเรยีบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้
กวำ้งประมำณ 2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตำรุเป็น หนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถำนที่ส ำคญัทำง
ประวตัศิำสตรเ์มอืง 

จำกนัน้ชม โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตำรุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทำงด้ำนกำรเป่ำแกว้มำยำวนำน โดยในอดตี
นัน้จุดประสงคข์องกำรเป่ำแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปจัจุบนันี้เป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอื
ของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่ำแกว้คติำอชิเิป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่ำแก่ทีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ข ึ้นตัง้แต่ปี 1901 
ทำ่มกลำงโรงเป่ำแกว้ทีม่อียู่มำกมำย และผลงำนทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุของโรงงำนแห่งนี้กค็อืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นัน่เอง นอกจำกนี้ยงัมสีอนวธิกีำรเป่ำแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่Otaru Grand Park Hotel หรอืเทยีบเทำ่ https://grandparkotaru.com/   

วนัท่ี 4 เมืองโอตาร ุ– เมืองซปัโปโร – โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอ้าทเ์ลท                    ( B / L / D ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซปัโปโร  (ค ำว่ำ ซปัโปโร ในภำษำไอนุ แปลว่ำ 

เมอืงทีม่แีม่น ้ำไหลผ่ำน) ภูมปิระเทศของเกำะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่ง
หญ้ำ ทุ่งนำ ป่ำ ภูเขำ ทะเลสำบ แม่น ้ ำ และปล่องภูเขำไฟ จึงเป็น
ดนิแดนทีม่ทีศันียภำพงดงำมเหมำะส ำหรบักำรท่องเทีย่วเชงิธรรมชำต ิ
น ำทำ่นชม โรงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะ โรงงำนตัง้อยู่ในสวน Shiroi Koibito  
ภำยในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยรำ้นอำหำร ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ 
และกโ็รงงำนชอคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีง อำคำรรำ้นขำยของจะถูกตกแต่งใหม้ลีกัษณะคลำ้ยๆกบัสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 
นอกจำกนัน้ทีส่วนแห่งนี้ยงัมสีนำมซอ็คเกอร์อยู่ด้วย ทีโ่รงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะแห่งนี้คุณสำมำรถชมอุปกรณ์กำร
ผลติยุคแรกเริม่ แบบจ ำลองของโรงงำนและขัน้ตอนกำรผลติ พรอ้มทัง้ชมิและเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตหรอืไอศครมีแบบ
ต่ำงๆ ซึง่ผลติจำกนมสดของเกำะฮอกไกโด และทีน่ี่คณุยงัสำมำรถชมกำรผลติคกุกีส้อดไสช้อ็คโกแลต ซึง่ถอืว่ำเป็น
ของฝำกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอกไกโดดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ มติซยุ เอำ้ทเ์ลท แหลง่รวมรำ้นคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงรวมทัง้สนิคำ้แบรนด์ดงัทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศกวำ่ 171 รำ้นคำ้ อำท ิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้รวมทัง้สนิคำ้ทีม่ ี
สว่นลดมำกมำยถงึ 30-50% ทำ่มกลำงพืน้ทีท่ ีม่องเหน็ทะเลไดอ้ย่ำงชดัเจน ทัง้ยงัปกคลมุไปดว้ยตน้ไมใ้บไมอ้นั

https://grandparkotaru.com/
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เขยีวชอุ่ม จงึท ำใหเ้หลำ่นกัชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิไปกบัสภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำตทิีง่ดงำมและประสบกำรณ์กำรช้
อปป้ิงทีล่ ้ำคำ่ทีส่ดุ 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพรอ้มเสริฟ์ทำ่นดว้ยเมนูพเิศษ “ปยูกัษ์” เป็นทีรู่จ้กัของคนญีปุ่่นอกีชือ่กค็อื ดว้ย
เมนู ป ู3 ชนดิ ทัง้ปขูน ปูทำระบะ และปซูไึว ปทูีม่ชี ือ่เสยีงบนเกำะฮอกไกโด ปนู ้ำเยน็ทีเ่นื้อมรีสชำตอิรอ่ยทีส่ดุและ
มเีนื้อทีนุ่่มน่ำรบัประทำน  พรอ้มดว้ยน ้ำจิ้มซฟู๊ีดรสเดด็จำกเมอืงไทย  และอำหำรบุฟ่เฟ่ต์นำนำชนดิ 
 พกัที ่SAPPORO APA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/01_sapporo/)  
 

วนัท่ี 5 อิสระเตม็วนั (ตัว๋รถไฟ One day pass ฟร)ี                                                                         ( B / - / - ) 
เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

มำถงึประเทศทีไ่ดช้ ือ่วำ่มรีถไฟฟ้ำทีด่แีห่งหนึ่งของโลกทัง้ท ี เรำจงึเปิดประสบกำรณ์ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ 
1 วนั ทำ่นสำมำรถนัง่รถรำงชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง หำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.japan-
guide.com/e/e5300.html (ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมตัว๋รถไฟ One Day Pass ส ำหรบัทุกทำ่น) 
สถำนทีแ่นะน ำ 
 - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์หง่
เดยีวของประเทศญีปุ่่น ศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของบรษิทัซปัโปโร 
บรวิเวอร์รี ่ ตลอดจนววิฒันำกำรของอุตสำหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่น 
สถำนที ่แหง่นี้แต่กอ่นเคยเป็นโรงงำนน ้ำตำลซปัโปโร ่ สรำ้งโดยกำร
ควบคุมจำกวศิวกรชำวต่ำงชำตใินปี 1890 และปจัจุบนัยงัไดร้บัคดัเลอืก
ใหเ้ป็นมรดกล ้ำคำ่ทำงวฒันธรรมดว้ยเชน่กนั หลงัจำกชมประวตัเิบยีร์
กนัไปแลว้ (ไม่รวมคำ่บตัรเขำ้ชมพพิธิภณัฑ์ & ชมิเบยีร)์ 
- ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศำลเจำ้ลทัธชินิโต ตัง้อยู่ภำยในสวนสำธำรณะมะรุ
ยะมะ เดมิชือ่ศำลเจำ้ซปัโปโร ภำยหลงัไดเ้ปลีย่นชิอ่เป็นศำลเจำ้ฮอกไก
โด เพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของเกำะเมอืงฮอกไกโดทีม่ศีำลเจำ้ชนิโต
นี้คอยปกปกัษ์รกัษำใหช้นชำวเกำะฮอกไกโดมคีวำมสงบสขุถงึแมจ้ะ
ไมไ่ดม้ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเกำ่ 
 - สวนสำธำรณะโอโดร ิ ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงซปัโปโร และถอืเป็นหวัใจ
หลกัของเมอืง ดว้ยเป็นสวนทีแ่บ่งเมอืงออกเป็นเขตเหนอืและใต ้ และมี
ถนนสำยหลกัตดัผำ่นโดยรอบส ำหรบัเป็นจุดเชือ่มต่อไปยงัสถำนที่
ส ำคญัต่ำงๆของเมอืง โดยมหีอโทรทศัน์ ทีต่ัง้อยู่ทำงตะวนัตกของสวน 
เป็นจุดสงัเกต ภำยในมสีวนดอกไมห้ลำกหลำยพนัธุ์ น ้ำพ ุ และงำน
ประตมิำกรรมกลำงแจง้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัจดังำน
เทศกำลส ำคญัต่ำงๆของเมอืง อย่ำงเชน่เทศกำลดอกไมน้ำนำชำติ
ในชว่งฤดูรอ้น และเทศกำลหมิะซปัโปโรในชว่งฤดูหนำว เป็นต้น 
-  ตกึ JR TOWER สงูทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถำนเีจอำร์
ซปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้,  โรงแรม, โรงภำพยนตร์, ศนูย์อำหำร 
อกีทัง้เป็นย่ำนชุมชน มรีำ้นคำ้มำกมำยทัง้บนดนิและใตด้นิ รวมทัง้หำ้ง
ชือ่ดงั หำ้งอเิลก็ทรอนกิสช์ัน้น ำ รำ้นหนงัสอืใหญ่ๆ เรยีกไดว้ำ่มำทีน่ีไ่ดค้รบทุกอย่ำง  

**** หวัหน้ำทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆแกทุ่กทำ่น**** 
เทีย่ง-ค ่ำ   อสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำ ตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำเทีย่วของทำ่น 

 พกัที ่SAPPORO APA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/01_sapporo/)  
 
 

https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/01_sapporo/
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
https://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/01_sapporo/
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วนัท่ี 6 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ                                                                                     ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ 
10.45 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 671 
15.45 น.      เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 
 

-------- 
 

 
 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

5 – 10 เมษายน 2561 57,900.- 

8,000.- 
29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 49,900.- 

5 – 10 พฤษภาคม 2561 47,900.- 
28 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2561 48,900.- 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักลำ่ว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กวำ่ประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดืม่ในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลูกคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนักทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทำ่นัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทุกๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่น 
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วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
1. เงนิสด   
2. เชค็  สัง่จ่ำยเชค็ในนำม นำงลลติำ  กลดับำ้นหว้ย 
3. โอนเงนิเขำ้บญัช ี ชือ่ นำงลลติำ  กลดับำ้นหว้ย  ออมทรพัย์  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำทีเ่บอร ์02-688-5599)      
             ธ.กสกิรไทย     สำขำทำ่เรอืสำธุประดษิฐ์    ออมทรพัย์ เลขทีบ่ญัช ี027-3-33726-1 
               ธ.ไทยพำณชิย์  สำขำสำธุประดษิฐ์           ออมทรพัย์ เลขทีบ่ญัช ี068-2-94515-5 
 

ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหลู้กคา้ช าระเงนิ โดยผา่นการโอนเขา้บญัชขีองพนกังานขาย 

(นอกเหนอืจากบญัชขีา้งตน้ ในนาม คณุลลติา กลดับา้นหว้ย)  

ท ัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั 

 กรณไีมใ่ชต้ัว๋ลด 25,000 บำท (กอ่นท ำกำรจองใหต้ดิต่อสอบถำมกบัพนกังำนขำยทกุครัง้) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนังสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนยีม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทกุแหง่   
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)    
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหวำ่งน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหตุ: คำ่ประกนัอุบติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยุน้อยกวำ่ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยุมำกกวำ่ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญำฯ) 
 

อตัราน้ีไมร่วม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั นอกเหนอืจำกรำยกำรทวัร์ระบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดืม่, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิบิำร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ ค่ำทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกด์ทอ้งถิน่, คำ่ทปิพนักงำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 คำ่ธรรมเนยีม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอัตรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณทีีลู่กคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 คำ่ทปิไกด์ และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุด ฤดูทอ่งเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัร์ทัง้หมด หำกไมไ่ดป้ฏบิตัติำม

เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยุดต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้  
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 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั กอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้คนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้่ำย 50 เปอรเ์ซน็ต์ของรำคำทวัรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลูกคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้ก่ทำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอย่ำง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแก่มำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงค์จะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอืน่ใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำรำ้ย ควำมตำย อุบตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัย์สนิหรอือย่ำงอืน่ กำรนดัหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ท่ำนตก
ลงช ำระเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง ค่ำประกนัภยั คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณจี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนยีมในกำร
ยนืขอวซีำ่ของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยืน่ขอวซีำ่) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรลำ่ชำ้
ของสำยกำรบนิ, อุบตัเิหต,ุ ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยุดงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ ำนำจกำรควบคมุของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ ผูเ้ดนิทำง
ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่ำ่ในกรณใีดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ หำกทำ่นถูกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนอือ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่ำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำน
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ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ทำ่นอืน่ๆ รวมถงึไกด์จะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เท่ำนัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนนิกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิกำร ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิเทำ่นัน้)  

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหวำ่งกำรเดนิทำง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักลำ่วในระหวำ่งกำร ทอ่งเทีย่วนี้ หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร์ 
ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกทำ่นมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนงึถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


