
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
29,900.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  วนัที่ 06 - 10 มีนำคม 2561 

WONDERFUL JAPAN 

ฮอกไกโด เทศกำลน ำ้แขง็โซอุนเคยีว - สกนิีวฟูรำโนะ 

5 วนั 3 คนื 

- ตะลยุดินแดนหิมะพร้อมพกัรีสอร์ทระดับไฮคลำส นิวฟุรำโนะ ปร๊ินซ์ โฮเต็ลพร้อมสนุกสนำนกบักจิกรรมมำกมำย  
อำท ิสก,ี สโนว์โมบิล สโนว์บำนำนำโบ้ท, กำรล่องแพบนลำนสก ีฯลฯ 

- ชมควำมสวยงำม FURANO KANKAN MURA เมอืงหิมะ ม ีSNOW CAFÉ ในรูปแบบบ้ำนของชำวเอสกโิม 
- ถ่ำยรูปเต็มอิม่กบัดินแดนในฝัน NINGLE TERRACE 
- เทีย่วชมเทศกำลน ำ้แขง็ทีข่ึน้ช่ืออกีแห่งบนเกำะฮอกไกโด ณ เมอืงโซอนุเคยีว 
- เยอืนสวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ ชมควำมน่ำรักของหมีขำว และสัตว์นำนำชนิด 
- ช้อปป้ิงจุใจ ย่ำนทำนุกโิคจ ิ
- อิม่อร่อยไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงอำหำรทะเลและ ปู 3 ชนิด แห่งเกำะฮอกไกโด 
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ำ้แร่สไตล์ญี่ปุ่ น ถึง 2 คนื // บินตรงโดยสำยกำรบินไทย 

 
 
 
 

ราคา 

บาท/ท่าน 
52,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดย
มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
วนัที่สอง ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) – ฮำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – โซอุนเคียว – เทศกำลน ำ้แข็งโซอุน

เคียว – แช่ออนเซ็น   
08.20 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน 
เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอำซำฮิคำว่ำ เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมืองซปัโปโร ยงัไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนูรำเมง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสัตวข์นาดใหญ่และมีช่ือเสียงมาก จุดเด่นของสวนสัตว ์

แห่งน้ีคือสัตวท่ี์อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัอยู่ในกรงในแบบท่ีเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆไป  
มีการออกแบบพ้ืนท่ีและจัดมุมมองท่ีแปลกตากว่าสวนสัตว์อ่ืนๆ เช่น การท าอุโมงค์ใต้น ้ าเป็นแทงค ์
รูปกระบอก ยื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้ าซ่ึงเราสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของแมวน ้ าไดอ้ย่างใกลชิ้ดถึง  
360 องศา, ต่ืนตากับการได้ใกลชิ้ดหมีขาวขั้วโลกเหนือจากอุโมงค์ท่ีสร้างลอดใต้ดิน เป็นต้น เชิญท่าน
เพลิดเพลินใจไปกบัเหล่าสรรพสัตวต่์างๆมากมาย ทั้งหมีขั้วโลก, แมวน ้ า, สิงโตทะเล นกฟลามิงโก ฯลฯ 
พิเศษส าหรับฤดูหนาว ท่านจะไดช้มพำเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ำรัก โดยขบวนพาเหรดจะมี 2 รอบ คือ 
รอบ 11.00 น. และรอบ  14.30 น.ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองข้ึนช่ือเร่ืองของออนเซ็นท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด  
น าท่านชม เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคียว เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว โดยจะจดัแสดงประติมากรรม
ท่ีท าจากหิมะและน ้ าแข็ง อาทิ เสาน ้ าแข็ง อุโมงค์น ้ าแข็ง และโดมน ้ าแข็งบนพ้ืนท่ีกว่า 10,000 ตารางเมตร
ตลอดแนวแม่น ้าอิชิคาริ ซ่ึงจะมีการประดบัประดาไฟและชมจุดดอกไมไ้ฟหลากสีงดงามตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม --- เตม็อิม่กับบุฟเฟ่ต์อำหำรคำวหวำนนำนำชนิด 
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 



 

 

วนัที่สำม โซอุนเคียว – เมอืงฟูรำโนะ – FURANO JAM GARDEN – ANPANMAN SHOP  
   นิวฟุรำโนะ ปร๊ินซ์ โฮเตล็ – FURANO KAN KAN MURA – นิงเกิล้ เทอเรส 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ FURANO JAM GARDEN เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายแยมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของฮอกไกโด มีแยมจากผกัและผลไมน้านาชนิดมากมาย นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑผ์ลไมก้วนและซอสผลไม้
ให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย นอกจากนั้นฟาร์มแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของ ANPANMAN SHOP ตกแต่ง 
หน้าร้านดว้ยตุ๊กตาหินการ์ตูนอนัปังแมนและผองเพ่ือนให้ท่านไดร่้วมถ่ายรูปกบัตวัการ์ตูนดงั ภายในร้าน 
ขายของทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัอนัปังแมน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ ส่วนชั้นท่ี 2 จดัเป็นแกลเลอร่ีจดัแสดง
ผลงานภาพวาดอนัปังแมน โดยศิลปินซ่ึงเป็นผูส้ร้างตวัการ์ตูนอนัปังแมนนัน่เอง 
 
 
 

 
 
 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนูหม้อไฟแซลม่อน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ NEW FURANO PRINCE HOTEL ใหท่้านไดอิ้สระเตม็อ่ิมกบักิจกรรมมากมาย 

- WAKU WAKU SNOWLAND (ตั้ งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.) เป็นลานท่ีให้บริการกิจกรรมหิมะ
หลากหลายประกอบดว้ย เช่น SNOW MOBILE (ซอ้นทา้ย), SNOW BANANA BOAT, SNOW RAFTING, 
SNOW TUBE, SLED PARK  
- FURANO KAN KAN MURA (ตั้ งแต่เวลา 16.00 น. - 21.00 น.) เมืองหิมะเล็ก ๆ ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้
สัมผสักบัหิมะ ช่ืนชมน ้าแข็งแกะสลกั และเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหิมะ ท่ีน่ีมีโซน SNOW CAFE ถูก
สร้างให้เหมือนอิกลู บา้นของชาวเอสกิโม ภายในเป็นร้านขายเคร่ืองด่ืม ตกแต่งร้านดว้ยกอ้นน ้าแข็งทั้งร้าน
ไม่วา่จะเป็นเคาทเ์ตอร์ เกา้อ้ี โต๊ะ เตาผิง ทุกอยา่งลว้นท ามาจากกอ้นน ้าแข็งทั้งนั้น เวลาอากาศหนาวๆ แลว้ได้
เขา้ไปใน ICE BAR จะท าให้อุ่นข้ึนดว้ย เพราะฉะนั้น
สมควรจะเขา้ไปนัง่เล่น (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) SNOW 
TUBING การนัง่บนห่วงยางใหญ่ๆ แลว้ดนัใหไ้ถลลง
เนินหิมะ ทางลงเนินก็จะคดเค้ียวเล้ียวซ้ายทีขวาทีให้
ไดเ้สียวกนัเลก็ ๆ ซ่ึงเป็น Snow Tu bing ท่ีเส้นทางยาว
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น โดยเส้นทางยาวทั้ งส้ิน 201 
เมตร และตามทางเดินจะมีน ้าแข็งแกะสลกัและรูปป้ัน
จากหิมะเป็นรูปต่าง ๆ ตั้งอยู่ตลอดทางเดิน ให้นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมและถ่ายรูปได ้(รวมค่าบตัรเคร่ืองเล่น 
SNOW TUBING 1 รอบใหเ้รียบร้อยแลว้) 
 



 

 

-  NINGLE TERRACE (ตั้ งแต่เวลา 12.00 น. - 20.45 น.)เป็นสถานท่ีท่ีรวมร้านขายสินค้าไวม้ากมาย 
บริเวณดา้นในจะเหมือนเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน 

และเน่ืองจากถูกสร้างอยู่ท่ามกลางป่าไม ้ท าใหอ้ากาศภายในเยน็กว่าภายนอก กระท่อมแต่ละหลงัสร้างมา
จากวสัดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ท ามาจากแผ่นไมก้ระดานเช่นกนั ร้านคา้ในน้ี ส่วนใหญ่จะขายสินคา้
ท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม ้งานเซรามิค งานแกะสลกั ท าให้เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวเพราะเป็นสินคา้ 
ท่ีเหมาะจะเป็นของท่ีระลึก จึงมีนกัท่องเท่ียวพากนัเขา้ร้านนั้นออกร้านน้ีกนัเป็นว่าเล่น นอกจากน้ียงัมีร้าน
กาแฟไวใ้ห้นัง่พกัหลงัจากชอ้ปป้ิงกนัจนเหน่ือย โดยภายในร้านมีบริการทั้งเคร่ืองด่ืม นม กาแฟ ขนมปัง 
เค้ก และไอศกรีม อีกทั้ งในช่วงฤดูหนาว เม่ือหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพ่ิมเสน่ห์ เพราะว่าตาม
ทางเดินไมก้ระดาน ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลงัคากระท่อมไมห้ลงัน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่
ดา้นบน ยิ่งยามค ่าคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ยิ่งท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเหมือนดินแดน
ในฝันอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

  ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  --- เตม็อิม่กับบุฟเฟ่ต์อำหำรคำวหวำนนำนำชนิด 
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น”  ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ส่ี  ซัปโปโร – โรงงำนช็อคโกแลตชิโรอโิคอบิิโตะ – ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำซัปโปโร –  ทำนุกโิคจิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  เดินทางสู่ ซัปโปโร น าชม โรงงำนช็อคโกแลตชิโรอโิคอิบิโตะ ตวัอาคารของโรงงานถกูสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปท่ี

ลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้โรงงานน้ีเป็นของบริษทั Ishiya ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ดัแปลง ตกแต่งตวัโรงงานใหเ้ป็น
เหมือน Theme Park เลก็ๆ มีร้านคา้ ร้านกาแฟ เบเกอร่ี ใหน้ัง่ทานพร้อมทั้งซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร – เมนู JAPANESE SET  
บ่ำย น าท่านชม ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา

ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น 
เป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ผา่นชม หอนำฬิกำซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซปั
โปโรมาชา้นาน จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง เดิมท่ีเป็นโรง
ฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้ งแต่ 



 

 

พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่น าท่านช้อปป้ิงส่งทา้ยท่ี ทำนุกิโคจิ ชอ้ปป้ิงอาเขตบน
ถนนคนเดินท่ีมีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้ งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี 
SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ ให้ท่านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจ 
หรือเลือกเดินตรอกราเมน ยา่นซูซูกิโนะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร NANDA --- เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงอำหำรทะเลนำนำชนิด และปู 3 ชนิดแห่ง
เกำะฮอกไกโด (ปูซูไว,ปูทำบำระ,ปูขน) พร้อมเคร่ืองดืม่ไม่อั้น (ยกเว้นเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์) 

  
 
 
 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SAPPORO TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัที่ห้ำ   สนำมบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรับ 15 ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่ำน 

เด็ก อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่ำนละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

06 - 10 มนีำคม 2561 52,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,500.- 

 
รำคำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ (ปรับตามประกาศการบินไทย ณ วนัท่ี 03 มกราคม 2561) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ 2,500 เยนต่อท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง 
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 

 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 20,000 บำท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
  


