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โปรคนโสด ส ำหรับลูกค้ำ UNITHAI 

HOKKAIDO AUTUMN 5D3N  

 

 

โปรคนโสด พีเรียดละ 1 ที่เท่านัน้! 

โปรแกรมพเิศษ  
ส ำหรบัผูต้อ้งกำรเดนิทำงคนเดยีว  

ไมเ่ก็บคำ่พกัเดีย่ว 
 

รำคำในโปรแกรม 
เป็นรำคำส ำหรบัหอ้งพกัเดีย่ว  

 
(*ส ำหรบัโรงแรมในญีปุ่่ น หอ้งพกัเดีย่ว 

อำจเล็กกวำ่หอ้งพกัคูต่ำมปกต)ิ 

 
เดนิทาง 

รำคำโปรคนโสด  
ไมเ่ก็บพกัเดีย่ว 

 วนัที ่6-10 ส.ค. 60 28,999 

 วนัที ่13-17 ส.ค. 60 33,999 

 วนัที ่20-24 ส.ค. 60 28,999 

 วนัที ่27-31 ส.ค. 60 29,999 

 วนัที ่3-7 ก.ย. 60 29,999 

 วนัที ่10-14 ก.ย. 60 31,999 

 วนัที ่17-21 ก.ย. 60 31,999 

 วนัที ่24-28 ก.ย. 60 31,999 

 วนัที ่1-5 ต.ค. 60 33,999 

 วนัที ่8-12 ต.ค. 60 33,999 

 วนัที ่15-19 ต.ค. 60 33,999 

 วนัที ่22-26 ต.ค. 60 39,999 

 

ท่องเที่ยวเต็ม ไม่มีวนัอสิระ 

CODE: H-53A03 
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***รำคำคำ่ทวัรด์งักลำ่วหำกมกีำรเปลีย่นแปลงคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิภำษสีนำมบนิภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำขึน้ตำมสำยกำรบนิ*** 

 
 
วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                             ( - / - / - ) 

19.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร ์S สำยกำรบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอนรับ 

22.40 น      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7904 
(บรกิำรอำหำรรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเซะ - หบุเขำนรกจโิกกดุำน ิ- ภเูขำไฟโชวะ – ฟำรม์หมสีนี ำ้ตำล (ไมร่วมคำ่เขำ้) –  
                         ทะเลสำบโทยะ - ศำลเจำ้ฮอกไกโด – ชอ้ปป้ิงทำนกุโิคจ ิ– บฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ – ออนเซ็นธรรมชำต ิ                              

(- / L / D) 
07.55 น.       เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึน าท่านชม หุบเขำจโิกคุดำน ิหรอื “หุบเขำ
นรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะ
ทีน่ี่มทีัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืน
นรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแร่
และออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืดตามธรรมชาต ิ
อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมี
ลักษณะเป็นเนนิเขา มทีางเดนิใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ตลอดขา้งทาง หากเดนิไป
เรื่อยๆจะพบกับ "อุโอนุมะ" ซึง่เป็นบ่อก ามะถันขนาดใหญ่ มี
อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส และยังมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมาก
มักแชเ่ทา้เพือ่เป็นการผอ่นคลายและเชือ่วา่ชว่ยในการรักษาโรค
ทีเ่กีย่วกับเทา้ไดเ้ป็นอย่างดอีกีดว้ย จากนัน้น าชม ภูเขำไฟโช
วะ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ “โชวะ ชนิซงั” ภเูขาไฟลกูเล็กทีเ่กดิใหม่
ลา่สดุเมือ่ปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าประหลาด
ใจ ปัจจุบันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลญีปุ่่ นในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิหง่ใหม่  จากนัน้น าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสี ี

น ำ้ตำล (คำ่เขำ้ฟำรม์หม ี800 เยน และคำ่กระเชำ้ 1,500 
เยน) ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถีิน่ก านดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบไดใ้น
เกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ แต่ก็ค่อนขา้งจะหาดูไดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศูนย์
อนุรักษ์พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นีภ้ายในมฝีงูหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตวัทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังมี
หมสีนี ้าตาลทีท่างศนูยส์ตา๊ฟเอาไว ้ขอ้มลูเกีย่วกบัหมสี ีและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกบัหมอีกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั เมน ูหมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น 
บา่ย ชม ทะเลสำบโทยะหรอืโทยะโกะตัง้อยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทัง้ยังเป็นหนึง่ในทะเลสาบยอด

นยิมของเกาะ ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาปีละไมน่อ้ยกวา่หนึง่ลา้นคน เนือ่งจากเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่งทีส่วยงาม ดว้ย
วิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ 
จากนัน้ชมศำลเจำ้ฮอกไกโด หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร 
เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอก
ไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอย
ปกปักษ์ รักษา ใหช้นชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบ
สุ ข ถึ ง แ ม ้ จ ะ ไ ม่ ไ ด ้ มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
เ ก่ า แ ก่ นั บ พั น ปี  ดั ง เ ช่ น
ภูมิภาคคันโต เดินเล่นช็อปป้ิง ถนนทำนุกโิคจ  ิเป็นย่าน

การคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อย่าง
รา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย 
เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลงัคา
ดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่ 
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เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมน ูบฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ (ปซููไว ปทูำรำบะ ปขูน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สำเก  
ทีพ่กั KIRORO SKI RESORT 5 ดำว 

ทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บักำรแชอ่อนเช็นธรรมชำต ิ
 
 

วนัทีส่ำม เมอืงโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ- ซปัโปโร - หอนำฬกิำโบรำณ – สวนโอโดร ิ– ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด –

JTC DUTY FREE  (B / L / อสิระ) 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอตำรุ เป็นเมอืงท่าส าคัญของซัปโปโร 

และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็น
แหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตำร”ุ หรอื “โอ
ตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได รั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใช ้

ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง
สาย 17 แลว้เหลืออีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการ
สรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูJAPAN SET 
บา่ย ผ่านชมหอนำฬกิำโบรำณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 

1878 สบิปีหลังจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซับโปโร ท าใหจั้ดเป็นอาคารทีเ่กา่แกห่ลังหนึง่ในเมอืงตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 
1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมือง Boston จากนัน้ชม สวนโอโดร ิซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองทีต่ัง้อยู่ทางดา้น
ตะวันออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ังตะวันตกของตัวเมอืง เป็นสวนสาธารณะทีแ่บ่งตัวเมอืงเป็นซกีเหนือใต ้มถีนนตัดผ่าน
เป็นชว่งๆ ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น ้าพ ุและงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้มสลับกับ
มา้น่ังทีม่ใีหเ้ลอืกน่ังพักผ่อน ชม ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด หรอื “อะคะเร็งงะ” ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง 
เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา 
โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ทีเ่ป็นหมูบ่า้นใกล ้ๆ เมอืงซปัโปโร
อาคารทีเ่ห็นในปัจจุบนัอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ อาคารหลงันีจ้งึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
สมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปี พ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู่ น าท่านเดนิทางสู ่
DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ 

เย็น     อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ยำ่นตรอกรำเมน 
ทีพ่กั APA RESORT Hotel / T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ ี ่ โทมติะ ฟำรม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟำรม์ – ถนนทำนกุโิคจ ิ                                               (B / L / อสิระ) 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรุำโนะ  ตัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลาง

ของเกาะฮอกไกโด ไดรั้บฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื 

“เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟำรม์ สวนสวยแห่งนี้ปลูกโดย

ครอบครัวโทมติะทีไ่ดม้กีารสบืทอดมากว่า 70 ปี เริม่จากการ
ปลกูเพือ่ชมความงามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีงโดยไดน้ าตน้
ลาเวนเดอรม์าจากประเทศฝร่ังเศสเขา้มาปลูก จากนัน้ภายใน
เวลา 3 ปี ไดน้ าดอกลาเวนเดอรม์าสกดัเป็นน ้าหอมและไดค้วาม
นิยมตลอดมา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็สามารถขยายพื้นที่ปลูก
ไดผ้ลผลติ จนมีชือ่เสยีงมาจนถงึปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นเพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ 
ฤดูกาลบาน ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน - ตน้เดือน
สงิหาคม (ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด ์หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็ก ๆ ทีตัง้อยู่บรเิวณ

กลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ “Small Town Of 
The Most Beautiful Hills”  ความเล็กทีแ่สนน่ารัก
ของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาววิ 
ระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็ม ไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ย์
สเีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสี

เขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉาก
หลัง สลับเนนิเขา น าท่านชมสวนสวยอกีหนึง่ ณ 
เ นิน  4  ฤดู แห่ ง ดอกไม้หลำกสี  Hill of 
Seasonal Colors หรอื ซกิไิซโนะโอกะฟำรม์ 
ชมทุ่งดอกไมช้ดิไิซ  หรือ The Hill of Seasonal 
Colors มวีวิทวิทัศน์อันสวยงามของ ทุ่งดอกไมใ้น
รูปแบบพาโนรามาที่สลับสับเปลีย่นกันอวดสสีัน
สะพร่ังไปตามฤดกูาล ทัง้ฤดใูบไมผ้ลฤิดรูอ้นจนกระทั่งใบไมร้่วง ใหไ้ดช้ืน่ชมกนั ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะท าใหท้า่นหลง
รักเมอืงนี้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนช็อปป้ิงทำนุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยัง
มรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้น
ดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่  

เย็น     อสิระรบัประทำนอำหำรเย็น 
ทีพ่กั APA RESORT Hotel / T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
 
วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                                   (B / - / -) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสำยกำรบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 (บรกิำร

อำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
16.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้** 
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* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

* ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบทุ ีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ * 
กำรจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ทำงผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท ำกำร Request ใหไ้ดเ้ทำ่น ัน้ งดกำรคนืบตัรโดยสำร และหำกยกเลกิกำรเดนิทำง  
ทำงสำยกำรบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบำงสว่น 

หำกผูโ้ดยสำรถกูปฎเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรอืเขำ้ประเทศญีปุ่่ น 
จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทำงผูจ้ดัและทำงสำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสำรอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสำรตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วำ่งหรอืตำมวนัเดนิทำงของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนและสำยกำรบนิ ทำงผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็ก และหอ้งพักส าหรับพักคนเดยีว อาจจะเล็กกวา่หอ้งพักคูป่กต ิ
3. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพำะรำยกำรทวัรท์ ีร่ะบโุปรแกรมอำบน ำ้แรธ่รรมชำตเิทำ่น ัน้) 
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รำคำทวัรร์วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 
รำคำทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ23 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทำ่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บำท ตอ่ทรปิ (ช ำระ ณ วนัเชคอนิทีส่นำมบนิสวุรรณ

ภมู)ิ 
 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
กรณุำช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนเทำ่น ัน้ ส ำหรบั promotion พเิศษ ไมเ่ก็บพกัเดีย่ว หำกมกีำรยกเลกิภำยหลงั ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรยดึคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกบรษิทัฯ ไดช้ ำระคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสำยกำรบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคาร
ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 25 คน  
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เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมำยเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทำ่นขึน้ไป หำกมลีกูทวัรต์ ำ่กวำ่นีอ้ำจจะตอ้งมกีำรปรบัรำคำขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

ขอ้ควรทรำบ 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้ง
ยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 
เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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โปรดอำ่นทกุขอ้ในรำยกำรทวัรโ์ดยละเอยีด  
หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมกอ่นท ำกำรจองทกุคร ัง้ 


