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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่13-17 เม.ย. 61 49,999 49,999 49,999 29,999 12,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

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

14.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก (CX) 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ 

17.30 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง (เช็กแล็บก็อก) เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงของเกาะฮอ่งกงแลว้ น าคณะเดนิทางโดยรถโคช้ เพือ่เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั RAMBLER OASIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง - สนามบนิชโิตเซะ – ฮอกไกโด - คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) – 

บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ -   การแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ       (B / -- / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1) SNACK BOX  
สมควรแกเ่วลา น าคณะเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมและเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง (เช็กแล็บก็อก) 

09.20 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX580 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.20 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง  

จากนัน้เดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อิสระใหท้่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 

เย็น     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูบฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์ 
ทีพ่กั   KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่  

หลังอาหาร ใหท้่านไดส้ัมผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแช่ออนเช็นธรรมชาต ิผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่
ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผา
ผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 
 

วนัทีส่าม ศาลเจา้ฮอกไกโด - JTC DUTY FREEE –  เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 
นาฬกิาไอน า้โบรา – ถนนทานกุ ิโคจ ิ                                                                         (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ชมศาลเจา้ฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดเิมจทิรงมพีระบรมราชโองการ  

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง “ศาลเทพเจา้แห่งการบุกเบกิ 3 องค์” เพื่อเป็นที่พึง่ทาง
จติใจของค  ณะผูบ้กุเบกิใหม้กี าลังใจทีจ่ะฟันฝ่าอปุสรรคความยากล าบากในการ
บกุเบกิป่าบรสิุทธิ ์ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชมิาโยชทิาเกะ ทูต
บกุเบกิผูเ้ป็นคนด าเนนิการออกแบบวางผังเมอืงซัปโปโร เป็นผูต้กลงใจทีจ่ะสรา้ง
ศาลเจา้ขึน้ ณ พืน้ทีข่องมารุยามะทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขาทัง้สามดา้นและอกีดา้น
แผ่ขยายออกสูทุ่่งราบ ในปัจจุบันจงึมกีารสักการะเทพสีอ่งค ์และยังคงมีความเกีย่วขอ้งผูกพันกับวถิชีวีติของ
ชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เริม่ตัง้แตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม ่การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสบึนุ พธิสีมรสและอืน่ๆ 
เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ 
ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่ส าคัญของซปัโปโร และ

บางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าด  ต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหล่ง
สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง ชม คลองโอตาร ุหรอื “โอตารอุนุ
งะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมี
โกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีง
รายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่
นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการ
ขนถา่  ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม
คลอง ครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มกีารสรา้งถนนเรียบ
คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีเป็นหนึ่งในรา้นคา้ทีใ่หญ่ที่สดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม 
และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มือง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของตัว
อาคาร น าทา่นเดนิทางสู ่ช็อปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีทั่ง้หมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวิดโีอ โรงภาพยนตร์
แลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตา
มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่ หบุเขาจโิกคดุาน ิ– ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  (B / L / อสิระ)                                                                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองโนโบริเบทสึ น ำทำ่นชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หบุเขำนรก” อยูใ่นเขตอทุยำนแหง่ชำติ Shikotsu-
Toya ที่เรียกวำ่หบุเขำนรกนัน้เพรำะที่นี่มีทัง้บอ่โคลนและบอ่น ำ้ร้อนท่ีเดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทัว่บริเวณเสมือนนรกที่มี 
กระทะทองแดงที่มีควนัร้อนๆอยูต่ลอดเวลำ และถือเป็นแหลง่ก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกำะฮอกไกโด เป็นบอ่
โคลนเดือดตำมธรรมชำติ อดุมไปด้วยแร่ก ำมะถนัซึง่เกิดจำกควำมร้อนใต้พิภพ หบุเขำนรกจิโกคดุำนิมีลกัษณะ เป็นเนิน เขำ มี
ทำงเดินให้นกัทอ่งเทีย่วได้ชมปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติตลอดข้ำงทำง จำกนัน้น ำทำ่นชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมี สนี า้ตาล  
(ไม่รวมค่าเข้าหม)ีซึง่หมีสนี ำ้ตำลนัน้เป็นหมีพนัธุ์ที่หำยำก มีถ่ินก ำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกำะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได้ 
ในเกำะฮอกไกโด เกำะซำคำริน และหมู่เกำะคริูนเทำ่นัน้ แตก็่คอ่นข้ำงจะหำดไูด้ยำกเพรำะใกล้สญูพนัธุ์แล้ว โดยศนูย์อนรัุกษ์ 
พนัธุ์หมีสนี ำ้ตำลแหง่นีภ้ำยในมีฝงูหมีสนี ำ้ตำลนบัร้อยตวัทำ่มกลำงธรรมชำติที่สมบรูณ์และเหมำะสม รวมทัง้ยงัมี หมีสนี ำ้ตำลที่
ทำงศนูย์สต๊ำฟเอำไว้ ข้อมลูเก่ียวกบัหมีส ีและยงัมีร้ำนขำยของที่ระลกึที่เก่ียวกบัหมีอกีด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่6) ณ ภัตตาคาร 
บำ่ย ชม สวนโอโดริ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลำงเมืองทีต่ัง้อยูท่ำงด้ำนตะวนัออกและกว้ำงไปจนถกูฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง เป็นสวนสำธำรณะ

ที่แบง่ตวัเมืองเป็นซกีเหนือใต้ มถีนนตดัผำ่นเป็นช่วงๆ ภำยในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงำมรวมทัง้น ำ้พ ุและงำน
ประติมำกรรมกลำงแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักบัม้ำนัง่ทีม่ีให้เลอืกนัง่พกัผอ่น ชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ 
ในภำษำญ่ีปุ่ นแปลวำ่ อิฐสแีดง เป็นอำคำรในสไตล์นีโอบำร็อคอเมริกำ โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแหง่
รัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใช้อิฐไปจ ำนวนมำกกวำ่ 2.5 ล้ำนก้อน ซึง่เป็นอิฐที่ท ำจำกซิโรอิชิและโทโยชิร่ำ ท่ีเป็น
หมูบ้่ำนใกล้ ๆ เมืองซปัโปโรอำคำรท่ีเห็นในปัจจบุนัอยำ่งงดงำมนัน้ เป็นอำคำรท่ีได้รับกำรบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลงัจำกถกูไฟ
ไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลอือยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ อำคำรหลงันีจ้ึงได้รับกำรขึน้
ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทำงวฒันธรรมส ำคญัของชำติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยงัใช้งำนรับรองแขกเมืองที่มำเยือนอยู่ 

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

 

วนัทีห่า้ ตลาดโจไก อจิบิะ - สนามบนิชโิตเซะ – ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ                                        (B / อสิระ / --) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย 
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑท์อ้งถิน่จากทั่วฮอกไกโด ทกุๆวนัจะมนัีกทอ่งเทีย่วแวะเวยีนไป
เยีย่มชมและชมิอาหารทะเลสดๆ เชน่ ป ูไขป่ลาแซลมอน หอยเมน่ทะเล และปลาทะเลสดๆ มากมาย 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
16.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX581 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง (เช็กแล็บก็อก) รอเปลีย่นเครือ่ง 
21.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX617 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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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 20 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 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

* 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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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 าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่บั

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
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.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

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 


