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ก ำหนดกำรเดนิทำงชว่งเดอืนมกรำคม - มนีำคม 2559 
โดยสำยกำรบนิเอเชยี แอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์(AAA) 

โปรโมช ัน่สดุๆ ทกุพรเีรยีด **เหลอืเพยีง 29,992 บำท** 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
กรุป้ละ 34 

คน 

10 – 14 ม.ค.  29,992.- 7,000.- 30 

17 – 21 ม.ค.  29,992.- 7,000.- 31 

24 – 28 ม.ค.  29,992.- 7,000.- 30 

31 ม.ค. – 04 ก.พ.  29,992.- 7,000.- 30 

7 – 11 ก.พ. (Sapporo Snow Festival 

2016) 
39,993.- 10,000.- 

34 

14 – 18 ก.พ.  29,992.- 7,000.- 24 

21 – 25 ก.พ.  29,992.- 7,000.- 26 

28 ก.พ. – 3 ม.ีค.  29,992.- 7,000.- 23 

6 – 10 ม.ีค.  29,992.- 7,000.- 25 

13 – 17 ม.ีค.  29,992.- 7,000.- 25 

20 – 24 ม.ีค.  29,992.- 7,000.- 30 

27 – 31 ม.ีค.  29,992.- 7,000.- 30 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ //  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์E  สายการบนิ ASIA 

ATLANTIC AIRLINES  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 
23.00 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ASIA 

ATLANTIC AIRLINES  เทีย่วบนิที ่HB7904 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 
 
วนัทีส่อง  สนำมบนิชโิตเซ ่– หบุเขำนรกจโิกกดุำน ิ– ภเูขำไฟโชวะ – รบัประทำนอำหำรเทีย่ง  

http://www.bmttour.com/
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              ฟำรม์หมสีนี ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – รบัประทำนอำหำรเย็นบฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์3ชนดิ+ 

   ชำบชูำบ ู
07.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้จากนัน้เดนิทางสู ่ หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิเป็นหุบเขาซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของฝูงลงิหมิะหรอืลงิ
ภูเขาที่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัวโลกกว่า 200 ตัว ตัง้อยู่ในบรเิวณหุบเขาแห่งแม่น ้าโยโคยุ อันเป็น
สายน ้าทีไ่หลมาจากทีร่าบสงูชงิะโดยมตีน้น ้าจากน ้าพรุอ้นชบิ-ุยดุานากะ ซึง่เหตทุีห่บุเขาแหง่นีไ้ดช้ือ่
วา่หบุเขานรกก็เนือ่งจากสภาพอากาศทีค่อ่นขา้งโหดรา้ย คอืมหีมิะปกคลมุยาวนานถงึ 1 ใน 3 ของปี 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  เมน ูหอยเชลยำ่งไฟ หอยเชลชุปแป้งทอด หอยเชลล ์

ซำชมิ ิขำ้วหนำ้หมู สลดั น ำ้ชุปมโิซะ จากนัน้ชม “ภูเขำไฟโชวะ” หรอืทีเ่รยีกกันวา่ “โชวะ ชนิ
ซงั” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกดิใหม่ล่าสุดเมือ่ปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่น่าประหลาดใจ 
ปัจจบุันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลญีปุ่่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่ใหม ่  ฟำรม์หมสีนี ำ้ตำล 
ซึง่เป็นสถานทีอ่นุรักษ์หมสีนี ้าตาลพันธซ์ ึง่หาดไูดย้ากในปัจจบุันจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซา
คารนิ และหมูเ่กาะครูนิของรัสเซยีเท่านัน้ ทะเลสำบโทยะหรอืโทยะโกะตัง้อยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึท
ยะ จังหวดัฮอกไกโด ทัง้ยังเป็นหนึง่ในทะเลสาบยอดนยิมของเกาะ ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาปีละ
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ลา้นคน เนื่องจากเป็นสถานทีท่่องเทีย่งทีส่วยงาม ดว้ยววิทวิทัศน์ของภูเขาโยะเทอิ
ซงั และเกาะกลางทะเลสาบ  

เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  เมน ู  ปฟุเฟต ์ขำปยูกัษ ์3 ชนดิ พรอ้ม ชำบ ูชำบ ู
 
 
 
 
 
               
 
 
 

ทีพ่กั :  WATERMARK SAPPORO HOTEL , CHISUN SAPPORO, NOVOTEL 
SAPPORO   หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม  โอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– รบัประทำนอำหำรเทีย่ง บฟุเฟตน์ำนำชำต ิ– ลำนสก ี 
     หอนำฬกิำโบรำณ – สวนโอโดร ิ– ตกึรฐับำลเกำ่ - ยำ่นทำนกูโิคจ ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 เดนิทำงเขำ้สู ่“เมอืงโอตำรุ” เมอืงเล็กๆน่ารักๆ เป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วน

ของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอ
ตำร”ุ หรอื “โอตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดัง
เกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่บรรยากาศในยามเย็นสดุแสนโรแมนตกิ คลอง
แหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มา
เก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอื
อกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้ง
ประมาณ 2 เมตร ลำนสกเีท็นง ุ(ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่สก)ี  
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร   บฟุเฟตน์ำนำชำต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม สวนโอโดร ิซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ัง
ตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต ้มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ 
ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น ้าพุ และงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้ม
สลับกับมา้น่ังทีม่ใีหเ้ลอืกน่ังพักผอ่น  ผา่นชมอดตีธรรมเนยีบรฐับำล ท าเนียบรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด 
หรอื  อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา 
โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน
มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ทีเ่ป็นหมู่บา้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโร
อาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟ
ไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลอือยู่เพียงไม่กีแ่ห่ง 
อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมื่อปี พ.ศ.2512 
และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงที่มาเยอืนอยู่ ผ่านชมหอนำฬกิำโบรำณ ตัวอาคารและหอนาฬกิา
สรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทีม่กีารสรา้งเมอืง
ซับโปโร ท าใหจั้ดเป็นอาคารทีเ่กา่แก่หลังหนึง่ในเมอืงตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 1881 จากบรษัิท E. 
Howard & Co. เมอืง Boston ชอ้ปป้ิงยำ่นทำนูกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดย
มีพื้นที่ทั ้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 
เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย 
เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ย
ตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำร   ยำ่นตรอกรำเมง 
ทีพ่กั :  WATERMARK SAPPORO HOTEL , CHISUN SAPPORO, NOVOTEL 
SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่      อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 อสิระเต็มวันใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสับรรยำกำศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่งเต็ม

อิม่ หรอืถา้หากท่านตอ้งการทีจ่ะสัมผัสเมอืงซัปโปโรแบบมมุสงูๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชม
ววิของเมอืงจากระดับความสูงถงึ 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็น
สถานที่ดงึดูดใจที่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ตดิกับ
สถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสนิคา้ ท่าน
สามารถน่ังรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 
1 วนั   หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี.่.  http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  
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  -ตกึรฐับำลเกำ่                      - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ                        - ตลำดปลำยำมเชำ้ 

 -หอนำฬกิำ                           - ชอ้ปป้ิง JR TOWER                - สวนสตัวม์ำรยุำมะ 
 -โรงงำนเบยีรซ์ปัโปโระ          - รำ้นรอ้ยเยน                            - จดุชมววิบนเขำโอครุะ 
 -สวนโอโดร ิ                          - โรงงำนซ็อกโกแลต               - สวนสำธำรณะโมเอะเระนมุะ 
 -หอคอย ทวีทีำวเวอร ์             - ตรอกรำเมน                           - ภเูขำโมอวิะ 
  อสิระรบัประทำนอำหำร กลำงวนั และ เย็น 

ทีพ่กั :  WATERMARK SAPPORO HOTEL , CHISUN SAPPORO, NOVOTEL 
SAPPORO  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905   (บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
16.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   รำคำ 13,900.-  บำท 

 
ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะปิดเร็ว
กวา่ 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ
, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น 
ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดิม ผูเ้ด ินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
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 × คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจ
ของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน
เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำง

แฟกซ ์………. 
 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // 
[หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ
คำ่เสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำร
จองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ 
เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
 จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรใน
ข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.   ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.   สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
      (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3.   ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.   ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
1.   หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2.   กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 
3.   ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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 4.   เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ  
      และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมำยเหต ุ:  
กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่ง
ทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
34 ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ด ินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่3 ของการเดนิทาง รวม
จ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
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