
BOOKING CODE : HJH-HB53-CA01 HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม                                                             UPDATE 21/03/18       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

1 
 

 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 

ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่1-5 เม.ย. 61 28,999 27,999 27,999 15,999 8,900  

วนัที ่2-6 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วนัที ่8-12 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วนัที ่9-13 เม.ย. 61 31,999 31,999 31,999 15,999 8,900  

วนัที ่15-19 เม.ย. 61 31,999 31,999 31,999 15,999 8,900  

วนัที ่16-20 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วนัที ่22-26 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วนัที ่23-27 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วนัที ่29 เม.ย.–3 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 15,999 8,900  

วนัที ่30 เม.ย.–4 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 15,999 8,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                     (-- / -- / --)                                                

19.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ S สายการบนิ ASIA ATLANTIC 
AIRLINES (HB) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอนรับ 

22.40 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่
HB7904 (บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ -เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ -  ออิอน 
ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ - แชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ                                                                    (-- / L / --) 

07.55 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิัน
เป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมน
ชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว 
หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นที่เดียวและยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ด
แสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) เมนู ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความที่
กนิงา่ยและมรีสชาตทิ ีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 

บา่ย น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะ
ซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชม
ไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่
ไมเ่หมอืนสวนสัตวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยน ้าของ
เหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้
โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวนสัตวแ์หง่นี้
ยังเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดู
หนาว จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน์ อาซาฮคิาว่า 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม

ขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 
ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่  

น าท่านไดส้ัมผัสความเป็นญี่ปุ่ นโดยแทก้ับการแช่ออนเช็นธรรมชาต ิ
ผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ เลือดลมเดนิดีเสริม
สขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญ
ของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 
 

วนัทีส่าม SHIKISAI NO (SNOW LAND) - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอ
น า้โบราณ - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  JTC DUTY FREE                                                  (B / อสิระ / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสู ่SHIKISAI NO (SNOW LAND) ลานสก ีพาโนรามา่ ทีร่วมกจิกรรมทางสกไีวอ้ยา่ง

หลากหลาย เหมาะกบัทกุเพศทกุวัย หรอือสิระกบัการถา่ยรปูววิสวยๆ สดุแสนโรแมนตคิ  
กจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ   Snow Mobile : เริม่ตน้ 10,000 เยนตอ่คน  
Snow Raft : 600-1,000 เยนตอ่คน   Banana Boat : 600-1,000 เยนตอ่คน 
Snow Sled : 200 เยนตอ่คน   Tube  : 200 เยนตอ่คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
บา่ย ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่ส าคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าด  ต า่ของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง ชม คลองโอตาร ุหรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้สรา้ง

เมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 
แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลอง 
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ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ย
อฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็น
อกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้
น าทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่า
แกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรง
เป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้น่ันเอง 
นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย น าทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้
สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่3) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาต ิเสริฟ์พรอ้มขาปยูกัษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ– ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้) – สวนโอโดร ิ– 
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด                                                                                     (B / L / อสิระ)                                                                                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึน าท่านชม หุบเขาจโิกคุดาน ิหรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยาน

แห่งชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รียกว่าหบุเขานรกนัน้เพราะทีน่ี่มทีัง้บอ่
โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืน
นรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหลง่ก าเนดิน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็น
บอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแรก่ ามะถันซึง่เกดิจากความ
รอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานมิลีักษณะ เป็นเนนิ เขา มทีางเดนิให ้
นักท่องเทีย่วไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทาง จากนัน้
น าทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้หม ี800 
เยน)ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถีิน่ก านดิในดนิแดนแถบ

ไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได ้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ แตก็่คอ่นขา้ง
จะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นุรักษ์ พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นี้ภายในมฝีูงหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตัว
ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังม ีหมสีนี ้าตาลทีท่างศนูยส์ต๊าฟเอาไว ้ขอ้มลูเกีย่วกับหมสี ี
และยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกบัหมอีกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ชม สวนโอโดร ิซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางดา้นตะวันออก

และกวา้งไปจนถูกฝ่ังตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่
แบง่ตัวเมอืงเป็นซกีเหนือใต ้มถีนนตัดผ่านเป็นชว่งๆ ภายในมสีวน
ไมด้อกไมป้ระดับปลูกไวง้ดงามรวมทัง้น ้าพ ุและงานประตมิากรรม
กลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้มสลับกับมา้น่ังที่มีใหเ้ลือกน่ังพักผ่อน ชม 
ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ น
แปลว่า อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอก
แบบมาจากอาคารท า เนี ยบ รัฐบาลแห่ง รัฐแมสซาซูเซตส ์
สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิ
ทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ทีเ่ป็นหมู่บา้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนัน้ เป็น
อาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญ
ของชาตเิมือ่ปี พ.ศ.2512 และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู่  

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                        (B / -- / --)                                                                                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
16.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



BOOKING CODE : HJH-HB53-CA01 HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม                                                             UPDATE 21/03/18       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

4 
 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 23 กก.            8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 23 กก. / ขากลบั 23 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั
เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ใน 
กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

 
 เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
 2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
 ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
 ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
 3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดย
 จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
 และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ
 คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
 ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
 4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
 เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
 หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
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 5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
 สถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
 ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
 6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่
 มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความ
 เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
 สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
 ตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 
7.  

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


