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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 
 

อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของ
สตัว์เมอืงหนาวที่ สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่
อิออน มอลล์, เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที่พิพิธภณัฑ์สาเกโอโตโก
ยาม่า 

ทาคิโนะอเุอะ  ชมความงามของทุ่งชิบะซากรุะหรือดอกพิงคม์อส ทีบ่านปกคลุม 
ทัว่เนินเขา 

คามิยเุบทสึ  ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าหน่ึงลา้นสองแสนตน้ 
ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัราคาโดนใจทีมิ่ตซุย เอาทเ์ลท็ ปารค์,  
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ช้อปป้ิง ย่านทานูกิและซู ซู กิ โ น่  เพลินตากับสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิดและชอ้ปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี, ชมสถาปัตยกรรม
อนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ที่รู้จ ักกันในนามว่า
ท าเนียบอฐิแดง 
 

 พิเศษ!! ชมทุ่งดอกไม้ 2 แห่ง  
 

วนัแรก                        สนำมบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง 
และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 

วนัท่ีสอง                   สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้นรำเมง็ >>  
                                  สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ >> พิพิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ 
 
 
 
 
 

 
08.40น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำก

ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ามโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดบนเกาะฮอกไก
โดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ้ำนรำเมง็ หมู่บา้นทีไ่ดร้วบรวมเอารา้น
ราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อ
ปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 
2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง   อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 
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บ่ำย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 
เป็นสวนสตัว์ยอดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก 
และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอืไดว้่าเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ใน
เรือ่งของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลนืและเนื้อทีอ่นักวา้ง
ใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาว
มากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น หมขีัว้โลกเหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, 
แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายทีร่อคอย
การมาเยีย่มเยอืน จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ำเก (Otokoyama Sake 
Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มชีื่อเสยีงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น ให้ท่านได้ชม
ความพถิพีถินัในการผลติสาเกทีข่ ึน้ชื่อแห่งนี้  

ค ำ่                      อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำม                    อำซำฮีคำว่ำ >> ทำคิโนะอเุอะ >> ทุ่งพิงคม์อส >> คำมิยเุบทสึ   
                                    >> สวนทิวลิป >> อำซำฮีคำว่ำ >> ห้ำงสรรพสินค้ำอิออน มอลล ์
 
 
 
 
 
 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่เมืองทำคิโนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งพงิค์มอส ที่พากนั

ออกดอกสชีมพูสดและสขีาวบานปกคลุมไปทัว่เนินเขาดัง่ผืนพรม บนพื้นที่กว่า 
หนึ่งแสนตารางเมตร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสอากาศบริสุทธิแ์ละชมวิว
ทวิทศัน์ที่สวยงาม และเลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นจ าหน่ายสนิค้าพื้นเมอืงและของที่
ระลกึ จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองคำมิยุเบทสึ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เมืองคำมิยุเบทสึมีชื่อเสียงในเรื่องของสวนทิวลิป โดยเริ่มปลูกดอกทิวลิป     

เพื่อการส่งออกเมื่อปีค.ศ.1950 และกลายเป็นผู้ส่งออกดอกทวิลปิที่ใหญ่ที่สุดของ
ญี่ปุ่ น และขยายแปลงปลูกดอกทวิลปิเรื่อยมา โดยปัจจุบนัมพีื้นที่ปลูกดอกทวิลปิ 
กว่า 70,000ตารางเมตรและมทีวิลปิกว่า 1,200,000ต้น และมมีากกว่า 11 สาย
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พนัธุ์ ภายในสวนทวิลปิ ท่านจะไดพ้บความงามของสวนดอกทวิลปิหลากสสีนัและ
อาคารกงัหนัลม ให้บรรยากาศเหมอืนกบัท่านเดนิเล่นในสวนทวิลปิที่เนเธอแลนด์ 
อิสระให้ท่านได้เดนิเล่นถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน  
(ไม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ ภายในสวน) จากนัน้เดนิทางกลบัสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ
อสิระให้ท่านไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิค้าเครื่องอุปโภคบรโิภคต่างๆ กนัที ่อิออน มอลล ์
มรีา้นค้าต่างๆ มากมาย อาทเิช่นรา้นรอ้ยเยน, รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสือ้ผ้า เครื่อง
แต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสนิค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา 
กาแฟ ฯลฯ 

ค ำ่                      อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                          อำซำฮีคำว่ำ >> ซปัโปโร >> มิตซุย เอำทเ์ลต็ >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >>  
                                    ร้ำนค้ำปลอดภำษี >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 

เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึง่ได้รบัค าแนะน าและพฒันา
จากผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่านเดนิทางสู่มิตซุย เอำท์เลต็ ปำรค์ 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่พร้อมใจกันลดราคา
สนิคา้อาทเิช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, 
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, 
Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ 
และบรเิวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมซีุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภณัฑ์สนิค้า
ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของ
ฝากต่างๆ 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ร้ำนค้ำปลอดภำษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษี

หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิและเสรมิความ
งามแบรนดญ์ี่ปุ่ นชัน้น า ขนมขึน้ชื่อมากมาย ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม อำคำรท่ีท ำ
กำรรฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถอื
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจาก
รฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่
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ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็น
อาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟ
ไหมท้ าให้ต้องสรา้งขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมและใชส้ าหรบัตอ้นรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่ น จากนัน้
อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปป้ิงที่รวบรวมร้านค้า
ต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขาย
เครื่องส าอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า รา้นอาหารและรา้นกนิดื่มอกีมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสายของ
วนัไปจนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบันัก
ท่องราตร ี 

ค ำ่                      อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ                       ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง  9-13 พฤษภำคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 26,900.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.- บำท 
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ก ำหนดวนัเดินทำง  11,18 พฤษภำคม 2561 

 
 

*

รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏิเสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 29,900.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.- บำท 
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-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 กมุภำพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 18,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
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อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 


