
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!รับจ ำนวนจ ำกดัเพียง 25 ท่ำนเท่ำนั้น หมดแลว้ หมดเลย!! 

 

 

23.00น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4  ผูโ้ดยสำรขำออกประตู 8 
เคำเตอร์  R ของ สายการบินอว่ีา แอร์ (Eva Air) เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม
สะดวกดำ้นเอกสำร และสัมภำระของกำรเดินทำง 

 
 

 
02.15น. ออกเดินทำงสู่ สนามบินเถ้าหยวนประเทศไตห้วนัโดยสายการบิน อว่ีา แอร์เท่ียวบินท่ี BR206 
06.55น. เดินทำงถึงสนามบินเถาหยวนประเทศไตห้วนัเพื่อรอต่อเคร่ือง(ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.คร่ึง) 
10.10น. ออกเดินทำง สู่ สนามบิน จิโตะเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน อว่ีา แอร์เท่ียวบินท่ี BR116 
15.00น. เดินทำงถึงสนามบินจิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสวสัดิภำพ  หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ด่ำนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง เมืองซัปโปโร     (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1
ชัว่โมง)   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั โรงแรม Century Royal Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 

 
 
 
 
 
 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa)  (ใชเ้วลำเดินทำงรำว 2 ชัว่โมง) ไดช่ื้อว่ำเป็นเมือง
ท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมืองซปัโปโร ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของเกำะ 
อุดมไปดว้ยภูเขำ และแม่น ้ ำล  ำธำรหลำยแห่ง นอกจำกน้ียงัไดช่ื้อว่ำเป็นจุดท่ีมีอำกำศหนำว และมี
หิมะตกหนกั ตกนำน และตกถ่ี จึงท ำใหมี้อุณหภูมิติดลบ ตลอดช่วงฤดูหนำว และ เมืองอำซำฮิคำวะ 
ยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลำงของกำรผลิตเหลำ้สำเก อำหำรทะเล และรำเมนของญ่ีปุ่น อีกดว้ย 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – คามคิาว่าไอซ์พาวลิเลีย่น –    
โซอนุเคยีว 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง ไต้หวนั – สนามบินเถ้าหยวน – ฮอกไกโด – สนามบินจิโตเสะ– เมืองโนโบริเบะทสึ 



น ำท่ำนเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ 
(Asahiyama Zoo) เ ป็ น ส ว น สั ต ว์ ท่ี มี
ช่ือเสียง และเป็นตน้แบบของกำรจดักำร
สวนสัตวใ์นประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเอกลกัษณ์
ไม่ เหมือนท่ี อ่ืน ไฮไลท์ของสวนสัตว ์
ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่ำนสระว่ำยน ้ ำของ
เหล่ำเพนกวิน  และโดมแกว้ขนำดเลก็ท่ีอยู่
ตรงกลำงของโซนหมีขั้วโลกและหมำป่ำ  ผู ้
เขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน สวนสัตว์
แห่งน้ี ยงัเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรก ท่ีมีกำรจดั
ให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนำวในส่วนของนิทรรศกำรจะแสดงเก่ียวกบัสัตวป่์ำพื้นเมือง
ของฮอกไกโด เช่น กวำง นกอินทรี เครน(ตอนน้ีไดสู้ญพนัธุ์ไปแลว้) หมำป่ำ และสัตวอ่ื์นๆจำกทัว่
ทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยรีำฟ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ คามิคาว่าไอซ์พาวิล

เลี่ ยน  (Kamikawa Ice Pavilion) ตั้ ง 
อ ยู่ภ ำยใน เมื อ งค ำมิ ค ำวะบ ริ เวณ
เส้นทำง ท่ีมุ่งหนำ้สู่อุทยำนแห่งชำติได
เซะทสึ ภำยในจะพบกบัอุโมงคท์ำงเดินน ้ ำแข็งจ  ำลองท่ีมีอุณหภูมิถึง -20 องศำส่เซลเซียส บริเวณ
สองขำ้งทำงอุโมงคย์งัมีนิทรรศกำรขนำดย่อมแสดงวิถีชีวิตของชำวเอสกิโม ส่วนไฮไลท์ท่ีแทจ้ริง
ของท่ีน่ีอยู่ท่ีห้องซ่ึงจ ำลองอุณหภูมิไวท่ี้ -40 องศำเซลเซียส ผ่ำนจำกบริเวณน้ีออกมำจะพบกับ
บริเวณแสดงส่ิงมีชิวตในทอ้งทะเล ช่วงฤดูหนำวท่ีมีช่ือวำ่ “คลิโอเน่” หรือท่ีเรียกว่ำ “นำงฟ้ำแห่งทอ้ง
ทะเล”ท่ีสำมำรถหำพบไดใ้นบริเวณทะเลแถบ Okhotsk เท่ำนั้น  
เม่ือไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ เมืองโซอนุเคยีว(Sounkyo) เพลิดเพลินกบักำรชม
ววิทิวทศันส์องขำ้งทำงท่ีแสนงดงำมเป็นหนำ้ผำหินท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติท่ีมีควำมยำวถึง 24 
กิโลเมตร และสูงถึง 150 เมตร ช่วงฤดูหนำวจะถูกปกคลุมไปดว้ยน ้ำแขง็และหิมะ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Sounkyo Kanko Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 
 
 



 
 
เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนคามิยูเบะทสึ (Kamiyubetsu Park)  (ใชเ้วลำเดินทำงรำว 1 ชัว่โมง 45 นำที 

โดยประมำณ) น ำท่ำน ชมทุ่งดอกทิวลิป ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกำะฮอกไกโด และในประเทศญ่ีปุ่น 
ดว้ยพื้นท่ีกวำ่ 12 เฮกเตอร์ท่ีมีดอกทิวลิปกว่ำ 200 สำยพนัธุ์ เช่น พนัธุ์พิน็อคคิโอ ดองฆีโยเตอ้ำลำดิน
ท่ีน ำเขำ้มำจำกประเทศเนเธอร์แลนดร์วมทั้งสำยพนัธุ์ทอ้งถ่ินท่ีพร้อมใจกนัเบ่งบำนอวดสีสันให้ทุก
ท่ำนไดส้ัมผสัถึงควำมสวยงำม ส่วนใครท่ีไม่ถนดัเดินท่ีน่ีเคำ้ยงัมีบริกำรนั่งรถชมทุ่งดอกทิวลิปอีก
ดว้ย นอกจำกน้ียงัมีร้ำนคำ้และมุมสัมผสัประสบกำรณ์กำรเกบ็ดอกทิวลิปดว้ยตวัเองอีกดว้ย  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำน เดินทำงมุ่งหน้ำสู่  เมืองทากิโนะอุ เอะ (Takinoue)  (ใช้ เวลำเดินทำงรำว 1 ชั่วโมง

โดยประมำณ) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทำงตอนเหนือของฮอกไกโด อยูใ่นเขตท่ีเรียกว่ำ มอมเบตซึ ท่ีถูก
เรียกว่ำ หมู่บำ้นแห่งเทพนิยำยนั้นเน่ืองจำก ผูค้นในเมืองน้ีตอ้งกำรสร้ำงเมืองให้เป็นเมืองท่ีมีควำม
งดงำมเรียบง่ำย ใหค้ลำ้ยกบัเป็นฉำกฉำกหน่ึงในเทพนิยำย  
น ำท่ำน เยีย่มชม พรมจากพงิค์มอสผืนมหึมา ท่ีสวนทำคิโนะอุเอะ  ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในเกำะฮ
อกไกโด ดว้ยพื้นท่ีกว่ำ 100,000 ตำรำงเมตรท่ีกลำยเป็นเหมือนผืนผำ้ท่ีปกคลุมไปดว้ยสีม่วง และขำว
ของดอกพิงคม์อส นอกจำกน้ียงัมีกระด่ิงหำคู่ ตั้งอยู่ดำ้นบนของทุ่งดอกพิงคม์อสท่ีเช่ือกนัว่ำใครก็
ตำมท่ียงัเป็นโสดอยู ่จะไดพ้บคู่รักจำกกำรมำชมทุ่งดอกพิงคม์อสอีกดว้ย และ ไฮไลทอี์กอยำ่งหน่ึง
ของท่ีน่ีคือ กำรน ำเอำดอกพิงคม์อส มำสกดัท ำเป็นไอศกรีม ส่วนรสชำติจะเป็นอยำ่งไรตอ้งไปลอง
ล้ิมชิมรสกนัเอง เม่ือไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัเมืองอำซำฮิคำวะ 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Art Hotel Asahikawa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

  
 

  
 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  สวนดอกทวิลปิคามยูิเบะทสึ –ทุ่งดอกพงิค์มอสทากโินะอเุอะ– เมืองอาซาฮิคาวะ                         
 



 
 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 หลงัจำกนั้นเดินทำงมุ่งหนำ้สู่เมืองซปัโปโร ใหท่้ำนไดอิ้สระชอปป้ิงในเมืองซปัโปโรไดต้ำมอธัยำศยั 

ภำยในเมืองซปัโปโรแห่งน้ีไดรั้บกำรออกแบบใหผ้งัเมืองมีลกัษณะเป็นบลอ็กคลำ้ยในอเมริกำและ
ยโุรป ท ำใหถ้นนสำยต่ำง ๆ สำมำรถเดินเช่ือมถึงกนัไดง่้ำย นอกจำกน้ีท่ีน่ียงัมีแหล่งชอปป้ิงท่ี
สำมำรถเพลิดเพลินไดต้ลอดทั้งวนัไดอ้ยำ่งไม่น่ำเบ่ือ 

 * อิสระอาหารมื้อกลางวันเพือ่ไม่ให้ขดัจังหวะการช้อปป้ิง * 
 ขอแนะน ำแหล่งชอปป้ิงตำมน้ี 

 บริเวณซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองซปัโปโร
และยงัถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของสถำนีรถไฟเจอำร์ซัปโปโร 
บริเวณน้ียงัเป็นแหล่งของอำคำรส ำนักงำนและ T38 ซ่ึง
เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งหน่ึงในเมืองซัปโปโร
และสำมำรถมองเห็นไดท้ัว่ 360 องศำอีกดว้ย นอกจำกน้ียงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงัอยำ่งเช่นได
มำรู รวมไปถึงหำ้ง Estaท่ีตั้งอยูไ่ม่ห่ำงกนัอีกดว้ย 

 บริเวณถนนทานุกโิคจิ เป็นยำ่นกำรคำ้เก่ำแก่ของเมืองซัปโป
โร บริเวณน้ีถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก กินอำณำเขตยำวไป
จนเกือบถึงถนนซูซุกิโนะ นอกจำกน้ีท่ีน่ียงัเป็นถนนท่ีมุง
หลงัคำประดบัตกแต่งดว้ยตวัทำนูกิขนำดใหญ่ ท ำให้เดินช
อปป้ิงไดส้ะดวกในยำมแดดร้อน ฝนตกและหิมะตก ภำยใน
เต็มไปด้วยร้ำนคำ้มำกมำยกว่ำ 100 ร้ำนคำ้ บริเวณน้ียงัมีร้ำนยอดฮิตในหมู่คนไทยอย่ำงเช่น 
ดองก้ื รวมถึงร้ำนขำยของฝำกข้ึนช่ือไม่วำ่จะเป็นมนัฝร่ังทอดยอดฮิต Jaga Pokkuruหรือ Jagabee 
ท่ียงัมีรสชำติพิเศษจ ำหน่ำยเฉพำะในฮอกไกโดเท่ำนั้น  

13.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินจิโตเสะเพื่อน ำท่ำนเดินทำงกลบั 
16.00 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินเถำ้หยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี

BR115 (รอเปล่ียนต่อเคร่ืองรำว 2 ชัว่โมง) 
20.45 น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี BR203 
23.30 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพและประทบัใจ 

 
************************************ 

 
 

วนัทีห้่าของการเดินทาง อสิระชอปป้ิงในเมืองซัปโปโร - สนามบินจิโตเสะ - สนามบินเถ้าหยวน 
 



อตัราค่าบริการ 

 
วนัเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 
2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี พกั
กบัผู้ใหญ่2ท่าน 
ไม่มเีตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

3-7 พ.ค. 2561 49,900.- 49,900.- 47,000.- 12,000 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  

**อตัราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน* 

ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง 

**กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 20,000บาทภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง หำกมรกำรยกเลิกภำยหลงั ทำง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง** 

* หมำยเหตุบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียน และสำยกำรบิน )โดยเฉพำะภำษีน ้ำมนั ซ่ึงมีกำรผนั ผวนอยูต่ลอดเวล  สภำพทำงกำรเมืองภยัทำง
ธรรมชำติแต่ยงัคงจะรักษำมำตรรำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร, ควำมปลอดภยัและประโยชนข์อง
ลูกคำ้เป็นส ำคญั 

 
อตัราค่าบริการนี ้รวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไปกลบั  ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิง และค่ำภำษีสนำมบิน  
2. ค่ำหอ้งพกัโรงแรมตำมรำยกำร 2 คนต่อ 1 หอ้ง 
3. ค่ำอำหำรตำมรำยกำร ค่ำพหนะและน ำเท่ียวตำมรำยกำร ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ในรำยกำร 
4. ค่ำไกดไ์ทยน ำเท่ียวตลอดรำยกำร 
5. ค่ำบริกำรประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000.- บำท  

 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย, หนงัสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่ำแจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับท่ำนท่ี

ถือต่ำงดำ้ว  
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุในโปรแกรม ค่ำซกัรีด ค่ำ

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำกรณีท่ีหนกัเกินกวำ่ สำยกำรบินก ำหนดไว ้
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
5. ค่ำทิปไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 

20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จน

ไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม 
รับผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล 
ต่ำงๆ 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ 
ถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรกต็ำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำม
ควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง
และภยัธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และ บริษทัฯ จะ
ไม่รับผดิชอบในกรณี 

5. เส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินใหท่้ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวน
ทั้งหมด หรือ บำงส่วน 

6. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด 
และ สำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 
 

**เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูก
ปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 



ลูกคำ้ท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท ำวซ่ีำ แต่ท่ำนจะตอ้งผำ่นกำร
พิจำรณำจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ญ่ีปุ่นได ้จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น
ใหก้บัคนไทยท่ีประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลำไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือ ธุรกิจ 
 
เง่ือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 
1. ในกำรจองทวัร์  ตอ้งช ำระมดัจ ำท่ำนละ  20,000 บำท หรือ ช ำระจ ำนวนเตม็ภำยหลงั กำรจอง 3 วนั  
2.  ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนกำรเดินทำง 45 วนัก่อนกำรเดินทำง กรณีท่ีไม่ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด  ทำงบริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร บอกยกเลิกกำรเดินทำง  
3.  กำรจองจะมีผลสมบูรณ์  กต่็อเม่ือไดส่้งอีเมลใบจองทวัร์ หรือ ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย ท่ีเบอร์ 02-559-

2555  และแจง้ช่ือ ของผูเ้ดินทำงถูกตอ้งตำมตวัสะกด ตรงตำมหนงัสือเดินทำง หรือหนำ้พำสปอตร์ ท่ี
ตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน  รวมถึงท ำกำรช ำระค่ำมดัจ ำและเท่ำนั้น มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ
ในกำรยกเลิกกำรจอง โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ / เปลีย่นผู้เดินทาง 

1. การยกเลกิการเดินทางจะมผีลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือได้ส่วอเีมล์แจ้งการยกเลกิกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 
(ยดึตามวนัทีไ่ด้รับอเีมล์)ยกเลกิก่อนการเดินทาง 46 วนัขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  
1.1 ยกเลกิการเดินทาง 31 – 45 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามดัจ า 
1.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  26 – 30 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามดัจ า 
1.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 – 25 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
1.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลกิการเดินทางกรณทีีเ่จ็บป่วย หรือร่ำงกำยไม่สำมำรถเดินทำงไดใ้นช่วงเวลำท่ีจองได ้ กำร
ยกเลิกกำรเดินทำงหรือเล่ือนกำรเดินทำง จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลใหเ้จำ้หนำ้ท่ี ทั้งน้ี
บริษทัขอสงวนพิจำรณำในกำรคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืน
ได ้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรวำ่งมดัจ ำ  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ถำ้มี 

3. กรณทีีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองปฎเิสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทั  บริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่ กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง วนัหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญี่ปุ่ น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ช่วง
ซำกรุะ ,ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี, วนัหยดุยำว เป็นตน้ บริษทัไดมี้กำรกำรันตีมดัจ ำ หรือ ซ้ือขำยแบบมีเงือนไข
กบัทำงสำยกำรบิน รวมทั้งเท่ียวบินพิเศษ  บริษทัขอสงวนไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำ  หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. กรณีช าระค่าทวัร์มดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผู้เดินทาง  และคืนค่าทวัร์
ทั้งหมด 



 

 
 

 
  


