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ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในฤดูหนาว  

โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

 

หมู่บ้านไอนุ    สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด 
โนโบริเบทสึ   เมืองที่มีแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
หุบเขาจิโกกุดานิ   พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซ่ึงยังคงมีควัน 

พวยพุ่งจากน้้าผุร้อนและบ่อโคลนเดือด ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือหุบผานรก 
ภูเขาไฟโชวะ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) 

ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก 
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ําตาล    ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้้าตาลนับร้อยตัว  ซ่ึงหาชมได้ยากในปัจจุบัน 
โคะคุไซ สก ีรีสอร์ท สนุกกับกิจกรรมสเลท หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวอื่นๆ 
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่ง

คลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่น แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับ
เสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ดื่มด่้ากับความหวานของ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะ
ท้าให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป 

ซัปโปโร   สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารท่ีทําการรัฐบาลเก่า หรือที่รู้จักกันในนาม
ท้าเนียบอิฐแดง, ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ, ผ่านชมความสวยงามของสวนสาธารณะที่จัดสรรอย่าง
ลงตัว ณ สวนโอโดร,ิ อิสระช้อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ & ทานูกิ และมิตซุย เอาท์เลท และอิสระเต็มวันใน
เมืองซัปโปโร 

พิเศษ!!!   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

 
 

 
 

 



กําหนดวันเดินทางปี 2559 ธันวาคม 02-07 / 07-12 / 27ธ.ค.- 01ม.ค. 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ 
22.30น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินอีวีเอ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระ 

 

วันท่ีสอง  กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน (ไทเป) - สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - จิโกกดุานิ  
01.30น. เหิรฟ้าสู่ “กรุงไทเป” ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR206 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน  (ไทเป) ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. เหิรฟ้าสู่ “สนามบินชิโตเซะ” เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR116 

14.05 น.  เดินทางถึง “สนามบินชิโตเซะ” เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ามืองแล้ว 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ  สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่ าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น  ชมบ้านแบบ

พื้นเมืองและการด้ารงชีวิตของชาวไอนุ  ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ  แสดงวิถีชีวิต  เร่ืองราว
ความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเคร่ืองใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบ้าต่างๆ  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี  
ตั้งขึ้นในปี1976 เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็นสองโซน  คือ โซนสมัยใหม่  
และโซนโคตัน  ส้าหรับโซนโคตัน  ได้จัดแสดงและจ้าลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจ้าบ้าน  (ภาษาไอนุเรียก
บ้านว่าชิเซ) ของชาวไอนุ เช่น พุ (ที่เก็บอาหาร) เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี ) ชิพุ (เรือที่ท้าด้วยไม้ต้นเดียว ) 
ได้เวลาสมควร น้าท่าน เดินทาง สู่ โนโบริเบทสึ  เมืองที่มี แหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติที่ มีชื่อเสียง แห่งหน่ึง ของ
เกาะฮอกไกโด น้าท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติ
ได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก้ามะถัน  ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก้ามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมา
รวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามบนยอดเขา
แห่งน้ี  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม NOBOROBETSU SEKISUI TEI หรือระดับเทียบเท่า 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ 
ซ่ึงเช่ือกันว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  
 

วันท่ีสาม โนโบริเบทสึ  - น่ังกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีนํ้าตาล - ซัปโปโร - มิตซุย เอาท์เลท 
                          ช้อปป้ิงซูซูกิโน่และทานูกิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ  เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์  ภูเขาไฟโชวะ  (โชวะชินซัง ) 
ภูเขาไฟที่เกิดจากกา รสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี  1943 (หรือปีโชวะของญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเรียก
ภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง  400 
เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน  จากน้ันเดินทางสู่  สวนหมีโชวะชินซัง  เพื่อชมความน่ ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น้้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก  ในญี่ปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน  ชาวไอนุ
เชื่อกันว่าหมีสีน้้าตาลน่ีถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด  ศูนย์กลางความเจริญอันดับ  5 ของญ่ีปุ่น  ผัง
เมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซ่ึงได้รับ
ค้าแนะน้าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน  ดังน้ัน  ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตา ม
พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา เพื่อน้าท่านสู่ มิตซุย เอาท์เล็ท  แหล่งช้อปปิ้ง ขนาดใหญ่ในฮอกไกโด ที่
แบ่งออกเป็น 2 ตึก คือตึกเมเปิ้ลและตึกโคลฟเวอร์ ที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นน้า  ราคาพิเศษ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็น
ต้น และสินค้าดีราคาพิเศษ อื่นๆ อาทิ เคร่ืองส้าอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น จากน้ันอิสระให้ท่าน 
ช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจที่ ซูซูกิโน่และทานูกิ  ซ่ึงเป็นแหล่ง ที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า  200 ร้านค้า เอาไว้
ที่น่ีที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค้่ายันดึก และเป็นสถานท่องเที่ยวส้าหรับนักท่องราตรีอีกด้วย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
             นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันท่ีสี ่  ซัปโปโร - โจซังเค - ลานสกีซัปโปโร โคะคุไซ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
  โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร   
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู ่ลานสกีซัปโปโร โคะคุไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสเลท หากท่านต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรีสอร์ท อาท ิสก,ี สโนว์ ราฟติ้ง ฯลฯ ท่านต้องช้าระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) 
จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หน่ึงในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าส้าคัญทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น 
ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และท้าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ร่ิง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the 
North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโก ดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้้า ของ  คลองโอตารุ  

คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว  และท่านยังสามารถ
เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ  ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเม่ือสมัยก่อนได้อีกด้วย  จากน้ันให้ท่าน
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จาก
เสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ  ท่านจะได้ชม
วิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซ้ือกล่องดนตรีหลากหลายแบบ หลากหลายขนาด  หรือแม้แต่ออกแบบกล่อง
ดนตรีของคุณเองที่มีเพียงช้ินเดียวในโลก จากน้ันน้าท่านสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลต
ที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของ
นักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเท พนิยาย  และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของ
โรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิมแบบจ้าลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิมและเลือกซ้ือช็อคโกแลตแบบ
ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด      
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น  

             นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า  
 
 
 



วันท่ีห้า    อิสระเต็มวันกับการท่องเท่ียวซัปโปโร หรือ ช้อปป้ิงท่ี เจ อาร ์ทาวเวอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ  ซัปโปโร  และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิว
ทิวทัศน์ จากมุมสูง  ที่อาคาร  JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์  เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร  ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจ
อาร์ ซัปโปโร  เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า  โรงแรม  โรงภาพยนตร์  และศูนย์อาหาร  โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น  38 
เรียกว่า  T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง  160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้
กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน  กลางคืน  โดยเฉพาะยามค้่าคืนจะมองเห็นที วีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ  
โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวม
ร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่  (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชม
วิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

เท่ียง - คํ่า  อาหารมื้อเท่ียงและคํ่า เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย 
  เข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหก ซัปโปโร - ตลาดปลายามเช้า - ท่ีทําการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ & หอนาฬิกาโบราณ 
สนามบินชิโตเซะ - สนามบินเถาหยวน (ไทเป) - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชมอาหารทะเล สดๆ ที่ ตลาดปลายามเช้า พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิ  จาก
ร้านค้าต่างๆ  ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ  ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย  จากน้ันน้าท่านชม  ท่ีทําการรัฐบาลเก่า  
หรือท้าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมน้ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร  สไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหล่ียมน้ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์  สหรัฐอเมริกา  ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ  2.5 ล้าน
ก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ  อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และ
สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ท้าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่  ในปี ค.ศ. 1911 
ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้ส้าหรับต้อนรับบุคคลส้าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น 
จากน้ันน้าท่านผ่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ  ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลง ตัวด้วยน้้าพุและ
ดอกไม้นานาพันธุ์  ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง  
และผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮ
อกไกโด  ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด  ได้เวลาสมควร
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ  

เท่ียง                 อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
15.20 น. เหิรฟ้าสูส่นามบินนานาชาติเถาหยวน (ไทเป) ประเทศไต้หวัน เท่ียวบินท่ี BR115 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เถาหยวน (ไทเป) ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
20.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR205 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
 
 
 



กําหนดวันเดินทาง        02-07 / 07-12 ธันวาคม 2559 

 
กําหนดวันเดินทาง        27 ธ.ค.- 01 ม.ค.  2559 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว  
3. อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ  ดังน้ันหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถ  

ขอเงินคืนหรือ Refund ได้ 
4. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ  หากไม่ได้

รับการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศน้ันๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท  

** เด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงคร่ึงเดียว ** 
6. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2559 และท่านต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ 

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  
 

 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครือ่งบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 47,900 30,500 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 9,900 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครือ่งบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 48,900 30,500 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900 11,900 



อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก ส้าหรับท่าน 

ที่ถือต่างด้าว 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (โหลดได้ 1 ใบ / 20 ก.ก.) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน:    กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท และชําระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ทําการ หากไม่ชําระตามกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองและการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากสายการบิน 
กําหนดออกตั๋วก่อนเดินทาง 1 เดือน 

 
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็นส าคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การ
น าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ 
บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และ โรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้วเท่าน้ัน  

 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน 
ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

 
 


