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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชโิตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์

(TG) เท่ียวบินท่ี TG670 (23.55-08.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.25 ชั่วโมง บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ฮอกไกโด-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทะเลสาบโทยะ-ย่านโมโตะมาจิ-เมืองฮาโกดาเตะ- 
                น่ังกระเช้า Hakodateyama Ropeway 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชโิตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 
2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู ่หุบเขานรกจโิกกุดานิ (Jigokudani) เป็นหบุเขาซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
ฝงูลิงหิมะหรือลิงภเูขาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกกวา่ 200 ตวั ตัง้อยู่ในบริเวณหบุเขาแห่งแมน่  า้โย
โคย ุอนัเป็นสายน า้ท่ีไหลมาจากท่ีราบสงูชิงะโดยมีตน้น า้จากน า้พรุอ้นชิบุ-ยดุานากะ ซึ่งเหตท่ีุหบุเขา
แห่งนีไ้ดช่ื้อวา่หบุเขานรกก็เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีคอ่นขา้งโหดรา้ย คือมีหิมะปกคลมุยาวนานถึง 1 

ใน 3 ของปี อีกทัง้สภาพภมูิประเทศท่ีเต็มไปดว้ยโขดหินขรุขระและมีน า้พุรอ้นพุ่งออกมาจากพืน้ดิน
อยู่ตลอดเวลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Salmon Teppan 
น าท่านเดินทางสูบ่ริเวณ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ท่ีอยู่ในอทุยานชิโกะทสโึทยะ น าท่านชม 
จดุชมวิวไซโล Sairo View Point เป็นจดุชมวิวทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทศันียภาพ
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ของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอสุ ุเขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปาก
ปลอ่งภเูขาไฟนิชิยามนอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ึ่งไดร้บัการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟูจิ
แห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตะมาจิ (Motomachi) หรือเรียกอีกอย่างวา่ ท่าเรือเมืองฮาโกดา
เตะ เป็นแหล่งรวมสถานท่ีท่องเท่ียวส  าคญัหลกัๆ ของเมืองไวเ้กือบทัง้หมด นับเป็นย่านท่ีมีประวตัิ
ยาวนานเป็นรอ้ยปีและยังคง สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมไว ้อย่างดีงาม ท่าเรือแห่งนีน้ับเป็นท่าเรือ
แรกท่ีเปิดใหม้ีการคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ท าใหม้ีผูค้า้จ  านวนมากจากรสัเซีย จีน และประเทศ
ตะวนัตก และไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ 
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น าท่านสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองตอนใตส้ดุของฮอกไกโด ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดย

ท่ีเจริญรุง่เรืองท่ีสดุจนไดช่ื้อว่าเป็นประตสูู่ฮอกไกโด นอกจากนีย้ังเป็นเมืองท่ีผสมผสานกันระหวา่ง
วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นและตะวันตกอีกดว้ย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวจากยอดเขา 
Mt.Hakodate โดยนั่ งกระเช้า Hakodateyama Ropeway (หมายเหตุ:กระเช้าอาจมียกเลิกการ
ใหบ้ริการกรณีมีลมพัดแรง หรือมีการปิดซ่อมบ ารุงทางบริษัทขอปรบัรายการน าขึน้จุดชมวิวโดยรถ
บัสแทน) ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืนท่ีมีแสงไฟเรียงราย
เปลง่แสงระยิบระยบัดั่งแสงของเพชรซึ่งนบัวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที ่Hakodate Yunokawa Onsen Umi to Akari Hewitt Resort หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโกะเรียวคาคุ-ฟุกิดาชิพารค์ 



KJP150621-TG PERFECT SNOW HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE OTARU BY TG  6D4N 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate morning market) เป็นตลาดท่ีสามารถมาลิม้
รสอาหารทะเลสดๆ ไดต้ั้งแต่เช้าตรู่ นอกจากการลิม้ลองขา้วหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นดง้ ท่ี
รา้นอาหารแลว้ ภายในตลาดยังมีรา้นท่ีสามารถตกหมึกขึน้ช่ือของฮาโกดาเตะไดด้ว้ย หมึกท่ีตกได ้
จะมีพ่อครัวท าเป็นซาชิมิให้ทานกันสดๆ ท่ีตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ไม่ไดม้ีแค่อาหารทะเลเท่านั้น 
นอกจากนัน้ยงัมีผลไมต้ามฤดกูาลอีกมากมาย และอย่าพลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดท่ีน ามาขาย
ในตลาดซึ่งปลกูในฮอกไกโดท่ีมีรสชาติหวาน อรอ่ย   
น าท่านสู่ ป้อมโกะเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) ท่ีน่ีเป็นป้อมปราการท่ีถูกสรา้งขึน้มาในปลาย
ยคุสมยัเอโดะ ในปัจจบุนัเปิดเป็นสวนสาธารณะใหเ้ขา้ชมได ้พืน้ท่ีของป้อมปราการเป็นรูปดาวขนาด
ใหญ่ ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือไมใ่หเ้กิดเป็นจดุบอดหากมีศตัรูโจมตีเขา้มา ในสว่นท่ีเป็นยอดแหลมของรูปดาว
จะมีการติดตั้งปืนใหญ่เอาไว ้เพ่ือเตรียมความพรอ้มหากมีการจู่โจมจากศตัรู บริเวณรอบๆ เป็น

สวนสาธารณะ เราจะไดเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามในทกุฤดกูาล 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
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น าท่านเดินทางสู ่ ฟุกิดาชิพารค์ (Fukidashi Park) เพ่ือชมวิวฟจิูนอ้ย หรือ ภูเขาโยเท (Mt.Yotei) 
และตื่นตาตื่นใจกบัน า้ธรรมชาติบริสทุธ์ิท่ีอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุเกิดจากการละลายของน า้แขง็บนภเูขา
โยเท (Mt.Yotei) ซึ่งชาวเมืองฮอกไกโดน ามาใชอ้ปุโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้เป็นแหล่งน า้

บรรจขุวด “โออิชิมิซู” 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet) 
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พักที ่Hilton Niseko Village หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 4 ลานสกี-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อกโกแลต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านสนกุสนานกบั ลานสกี นิเซโกะ (Niseko) เป็นแหล่งของหิมะคณุภาพดี จึงท าใหม้ีผูค้น
จากทัง้ในและต่างประเทศเดินทางมาเลน่สโนวบ์อรด์และสกีกนัเป็นจ านวนมาก นอกจากนีก้็ยงัเป็น
ท่ีตัง้ของออนเซ็นมากมายอีกดว้ย ท่านจะไดส้นกุกบักิจกรรมสดุพิเศษ!! เลน่ สกีบนลานหิมะ  ท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของนิเซโกะ   นิเซโกะ วิลเลจ สกี รีสอรท์ (Niseko Village Ski Resort) สวรรคข์องผู้
รกักิจกรรมกลางแจง้ ท่ีมาพรอ้มวิวท่ีงดงามของภเูขา Yotei ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ พืน้ท่ีเลน่สกี
กวา่ 2,191 เอเคอร ์มีเนินท่ีกวา้งใหญ่ พาวเดอรส์โนวท่ี์ขึน้ช่ือ   เสน้ทางท่ียาวกว่า 47 กิโลเมตร และ
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ถกูตกแตง่อย่างสวยงาม มีบริการกระเชา้ลิฟต ์และกอนโดลา เพ่ือขึน้ไปถึงยอดเขา Annupuri โดยนิ

เซโกะวิลเลจถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ียอดเย่ียมส าหรบันักสกี มีทิวทัศนที่ี์สวยงาม และบรรยากาศน่า
รื่นรมย ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ภายในเมืองโอตารุมี
อาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตลต์ะวนัตกแบบวิคตอเรียนท่ีไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ยู่หลายแห่ง ท าใหไ้ด้
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บรรยากาศเหมือนมาท่องเท่ียวยุโรป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณเลียบ  คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) สถานท่ีท่องเท่ียวสดุคลูช่วงฤดหูนาวบริเวณริมคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุแลว้ไมไ่ดม้าเดิน
เล่นริมคลองโอตารุจะถือว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวท่ีน า้ในคลองกลายเป็นน า้แข็ง 
ทางเดินและอาคารบา้นเรือนริมคลองปกคลมุไปดว้ยหิมะตดักับโคมไฟสีเหลืองสม้แบบโบราณท่ี
ประดับอยู่ริมคลอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธก์็จะมีเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival เพ่ิม
ความโรแมนติกและสวยงามใหก้บัคลองโอตารุ 
จากนั้นน าท่านเดินเลน่ ถนนซาไกมาจ(ิSakaimachi Street) อยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ท่ีถือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวแลนมารค์ของเมืองนีม้ากนัก นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่หแ์ละเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์
อย่างมากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองไดร้บัการอนรุกัษ์มาอย่างดีเย่ียม จนกลายมาเป็นถนนแหลง่ช้อปป้ิง
ช่ือดงัของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้น  าท่านชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi 

Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตช่ือดงัของฮอกไกโด ตวัอาคารสรา้งและตกแตง่ใหด้เูหมือนเมืองใน
เทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวจะไดฟี้ลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะเลย
ทีเดียว ถา้จะใหฟิ้นมากกว่าเดิมก็ตอ้งอยู่ชมตอนเย็นท่ีมีการประดบัไฟสีสนัสวยงามดว้ย โรงงาน
ช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคกุกีภ้ายใน

โรงงาน   น  าท่านเดินทางสูศ่นูยช์อ้ปป้ิง รา้น Duty Free ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีไดอ้ย่าง
อิสระ 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมอืง) 
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 5 เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า-สุสาน Makomonai Takino-หอนาฬิกาซัปโปโร-ทะนุกิโคจิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of the Buddha) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหมท่ี่โดดเดน่แห่งหนึ่งเน่ืองจากเป็นองคพ์ระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบไว้
ดว้ยโดมทรงกลมใตด้ินบริเวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอด
น าสายตาเขา้ไป จากนั้นน าท่านเดินต่อไปท่ี สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็นรูปป้ันหินจ าลอง
ของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย 
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น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร ท่ีถา้มา
เยือนซปัโปโรแลว้ไม่มาปักหมดุแลว้ละ่ก็เหมือนมาไม่ถึง ตวัอาคารของหอนาฬิกาสรา้งขึน้ตน้สมยั
พฒันาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่งตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีของวิทยาลยัเกษตรซัปโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซือ้มา
จากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันัน้หอนาฬิกาแห่งนีไ้ดมี้การปรบัปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เปิด
ให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกัน  อิสระช้อปป้ิง ห้างสไตล์วินเทจอิฐแดง (Akarenga)  
สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณท์ัง้ดา้นในดา้นนอกแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีรา้นคา้จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีน่าสนใจ รา้นอาหารต่างๆ และพืน้ท่ีว่างส  าหรับจัดแสดงนิทรรศการและงานอีเวน้ทต์่างๆ เช่น 
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ลานสเก็ตน า้แข็งแบบ outdoor ในช่วงหนา้หนาว เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ของเมืองโยโก
ฮามา่ท่ีถา้มาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไมม่าเหมือนมาไมถ่ึง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ราเมงซัปโปโร  ทีต่รอกราเมงชือ่ดัง) 
 น าท่านเดินทางสู ่ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงในรม่ช่ือดงัของเมืองซปัโปโรขนาด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดมานานรอ้ยกวา่ปี ซึ่งมีรา้นคา้ใหเ้ลือกซือ้มากกว่า 200 รา้น  ไม่วา่จะเป็น
ของท่ีระลกึ ขนม ของเลน่ เครื่องส  าอาง ช็อกโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต้่างๆ และรา้นอาหาร
ใหเ้ลือกรบัประทานมากมายในย่านนี ้
หลงัจากนัน้ใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิง ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ใน
บริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้ินซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยู่ถดัลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะ 
โอโดริประมาณ 500 เมตร ซูซูกิโนะ เป็นย่านการคา้แห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 5000 รา้น 
อีกทัง้รา้นอาหาร ป้ายแสงไฟในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นย่านท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสดุของซปัโปโร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร Nanda ร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลชือ่ดัง  
พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมอืง) 
 

 6 ฮอกไกโด-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ ฮอกไกโด เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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10.00 น. ออกเดินทางจากฮอกไกโด กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบินท่ี TG671 

(10.00-15.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พฤหัสบด-ีอังคาร 16-21 มีนาคม 66 69,999 69,999 19,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได  ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค  านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต  ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
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6. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 
บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส  าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน  า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนักขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส  ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ีเง่ือนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต  ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส  ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลกูคา้และ
บริษัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขั้นต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดงันั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจ  านวนเงินมดัจ  า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทั้งหมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส  าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด  าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส  าหรับการด  าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปลี่ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบริษัทจะค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส  าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่าย
การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 
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6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักส  าหรบัผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไมต่ิดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 



KJP150621-TG PERFECT SNOW HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE OTARU BY TG  6D4N 

 

 

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


