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อตัราคา่บรกิาร 

เดินทาง 
ราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 8-12 พ.ค. 61  29,999 29,999 29,999 19,999 10,900  

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ***   
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วันแรก  สนามบนินานาดอนเมือง  

20.00 น       พร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  AIR ASIA X มี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครืองดื่ม บริการบนเคร่ือง มือ้ที่ 1) 

 

 

วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภณัฑ์น า้แข็ง ICE 

PAVILLION - เมืองโซอุนเคียว - อาบน า้แร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู      ( - / - / D ) 

08.55 น.       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่

ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น น าทา่นเดนิทางสู ่
หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าว

ขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้ือก าเนิดขึน้ในปี 

1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!!และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัด

แสดงประวตัคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนี้ใหส้ าหรับููท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของรา้นตนเอง ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมี

รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ  
 

เท่ียง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั เมนู ราเมน (Ramen) ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความท่ีกิน
ง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวา่ ชมความสวยงามของน ้าแข็ง ณ พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวา่ เป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ชัน้ใตด้นิที่รวบรวมชิน้งานที่ท ามาจากน ้าแข็ง 

ทางเดนิอุโมงค์น ้าแข็งที่ประดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์น ้าแข็ง และถ ้า
จ าลองหนิงอกหนิยอ้ย นอกจากนัน้ยังมสีตัวท์ะเลทีอ่าศัยอยู่ใตน้ ้าแข็ง เชน่ คลิ

โอเนะ (Clione) หรือทีรู่จั้กกันในชือู่ีเสือ้ทะเลใหช้มกันอกีดว้ย !!!ไฮไลท ์
โดยสร้างให้เ ป็ นโลก น ้ า แ ข็ ง ที่ ม ี

อุณหภูมิภายในต ่าถงึ - 40  อ ง ศ า
เซลเซยีส จากนัน้น าทานเดนิทางสู ่เมอืงโชอุนเคยีว ตัง้อยู่ ทามกลางหุบเขา 

น าชม  

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่1 )ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

น าท่านไดส้ัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นโดยแทก้บัการแช่ออน เช็นธรรมชาติ 
ผา่นความร้อนใตพ้ิภพเพื่อผอ่นคลาย ความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปร้ีกระเปร่า
ผวิพรรณสดใสมีน ้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญ ของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่ง
การอาบน ้าแร่แบบญ่ีปุ่น 
 

วนัทีส่าม  พิง้คม์อส – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซปัโปโร                                          (B / L / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่2 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ชมพิง้คม์อส  ดอกพงิคม์อส หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ ชบิะซากรุะ (Shibazakura) หรอื 

Moss Phlox เป็นพชืคลมุดนิ มดีอกสชีมพูสดใส  
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ทีส่วน Takinoue Park เมอืงทาคโินะอุเอะ 

(Takinoue) ซึง่อยู่ทางใตข้องเมอืงมอนเบ็ทส ึ ก็
เป็นอกีแห่งทีม่กีารปลูกพงิคม์อสใหนั้กท่องเทีย่ว

เขา้ไปเยีย่มชมและถ่ายรูปได ้ซึง่จะเห็นเป็นสชีมพู
อร่ามไปทั่วทัง้เนินเขาทเีดียว นอกจากนี้ยังมี

เทศกาล Shiba-sakura Matsuri หรือ Moss 

phlox festival ในชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม – 
กลางเดอืนมถิุนายน ซึง่ประชาชนในทอ้งทีจ่ะมา

ออกรา้นขายของทีร่ะลกึและขนมอาหาร และมกีาร
จัดกจิกรรมขึน้ในเมอืงตลอดจนในสวน Takinoue 

Park  นีด้ว้ย70 ปี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 3 ) ณ 
ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมซากุระ จุดชมซากุระ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถึงแม้จะ
ไมไ่ด้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูิภาคคนัโต “ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของ
เมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน 
เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย 
เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมีการตกแต่ง
บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

 
  

 

 เย็น     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่4) ณ เมน ูบฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ (ซูไว ทาราบะ ปขูน) พรอ้ม เบยีร ์
ไวน ์สาเก ไมอ่ ัน้ *** เฉพาะกรุป๊ HAPPY TEAM เทา่น ัน้ !! 

 

 
 

 
 

 

บุฟเฟตป์ูยกัษ ์3 ชนดิ (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สาเก ไมอ่ ัน้ *** เฉพาะกรุป๊ HAPPY TEAM เทา่น ัน้ !! 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

วันที่สี่              สวนโอโดริ - ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ตลาดปลา - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี  (B / L / 

อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชม สวนโอโดริ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองทีต่ัง้อยูท่างด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถกูฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง เป็น
สวนสาธารณะที่แบง่ตวัเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตดัผา่นเป็นชว่งๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงาม
รวมทัง้น า้พ ุและงานประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักบัม้านัง่ที่มใีห้เลอืกนัง่พกัผอ่น ชม ท าเนียบรัฐบาล
เก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญ่ีปุ่ นแปลวา่ อิฐสแีดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอก
แบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน 
ซึง่เป็นอฐิที่ท าจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ท่ีเป็นหมูบ้่านใกล้ ๆ เมืองซปัโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจบุนัอยา่งงดงามนัน้ 
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เป็นอาคารท่ีได้รับการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลงัจากถกูไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีเ่หลอือยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาติเมือ่ปี พ.ศ.2512 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่ 
น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดปลา โจไก หรือตลาดปลา นิโจ ที่ใดที่หนึง่  ตลาดที่รวมของสดนาชนิด ทกุเช้าจะมีผกั ผลไม้
เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลง่ทัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะถกูน ามายงัศนูย์กลางตลาดขายสง่เมืองซปั
โปโร ตลาดที่ผู้กระจายสนิค้าไปซือ้อยูถ่ดัไป สว่นตลาดที่เปิดส าหรับประชาชนทัว่ไปคือที่น่ี 
ตัง้แตร้่านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเคม็ และอื่นๆ เรียงรายกวา่ 60 ร้าน 
มีวตัถดุิบสดใหมค่ดัสรรมาอยา่งดีให้เลอืกหาตัง้แต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี ้ยงัพร่ังพร้อมไปด้วยร้านอาหารทัง้ร้านซชิู
และร้านอาหารชดุทีใ่ช้วตัถดุิบจากตลาด ได้ลิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาว์ ทนัทีที่ 
การประมลูที่ตลาดจบลง สนิค้าจะถกูน ามาเรียงวางขายทนัที ดงันัน้ เพื่อท่ีจะให้ได้วตัถดุิบที่หมายตาไว้แน่ๆ  จึงต้อง
รีบมาที่ตลาดตัง้แตเ่ช้าตรู่ แนะน าให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของในตอนเช้าแล้วมาทานอาหารกลาง
วนัท่ีตลาดก่อนกลบั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่6) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่ส าคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าด  ต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สก ีและกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่   เสยีง ชม คลองโอตาร ุหรอื 
“โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่
ไดรั้บการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลอง
แหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 
แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็น
สถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระ
เดนิชมตามอธัยาศัย น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑ์
กล่องดนตรีในญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมีความเกา่แกส่วยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้น าทา่นชม โรงเป่า
แกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่
ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรง
เป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลาง
โรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย และูลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลกู
บอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เยน็ อิสระรับประทานอาหาร เยน็ 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบนิชิโตเซ่ – สนามบนินานาชาติดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ ่สูส่นามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการ

อาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิ
ไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



[Type text] [Type text] [Type text] 
[Type the document title] 

[Type the date] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หาก
มกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ได้
ช าระคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนักอ่น

การเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใด
อยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองู่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บ
เสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืูา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับููม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุูลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับูดิชอบค่าเสยีหายจากความูดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บูดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความูดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่
ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าูลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ูัก ูลไม ้
สด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้ง
เสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบั
ราคาขึน้ 

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับูดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับูดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บูดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

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 ้
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โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


