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เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดี�ยว  
วันที� 25 ก.พ.-1 ม.ีค. 62 23,987 23,987 8,900  
วันที� 4-8 ม.ีค. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 11-15 ม.ีค. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 18-22 ม.ีค. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 25-29 ม.ีค. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 1-5 เม.ย. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 8-12 เม.ย. 62 32,999 32,999 8,900  
วันที� 15-19 เม.ย. 62 39,999 39,999 8,900  
วันที� 22-26 เม.ย. 62 28,999 28,999 8,900  
วันที� 29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62 32,999 32,999 8,900  
วันที� 6- 10 พ.ค. 62 29,999 29,999 8,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ั-วออก 10,000 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั-วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี5ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ9ในการปรบัราคาขึ5นตามสายการบนิ*** 
 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                     
23.59 น.       เวลานัดหมายนี�เป็นเวลานัดเพื�อใหส้ะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
ผูโ้ดยสารสามารถอพัเกรดที�น ั�งเป็น Business / Stretch หรอื Super ไดโ้ดยตดิตอ่ผา่นทางบรษิทัฯ 

-Business Seat = 5,000 บาท ราคานี�เป็นราคารวมทั �งขาไปและขากลับ 
-Stretch Seat = 2,800 บาท ราคานี�เป็นราคารวมทั �งขาไปและขากลับ 
-Super Seat = 1,600 บาท ราคานี�เป็นราคารวมทั �งขาไปและขากลับ 
-Standard Seat = 1,000 บาท (กรณีตอ้งการเลอืกที�นั�ง) ราคานี�เป็นราคารวมทั �งขาไปและขากลับ 
 
 

วนัที�สอง สนามบนิชโิตเซะ คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์- ซปัโปโร (B / L / D) 

04.15 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW931 

 บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�ม บนเครื�อง ( มื5อที� 1) 

12.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผ่าน
ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญี�ปุ่ นแลว้  

เที�ยง บรกิารอาหาร (มื�อที�2) SET BOX 
จากนั�นเดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญ่ที�มีชื�อเสียงระดับโลก อิสระใหท้่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสื5อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 

 
คํ�า     อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   
ที�พกั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอนํ 5า - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  JTC 
DUTY FREEE  - ถนนทานุกโิคจ ิ(B / L / -) 

 



              

 

    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื5อที� 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่สําคัญของ
ซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยูบ่นที�ลาด  ตํ�าของภเูขาเท็งง ุ
ซึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มชีื�อเสยีง ชม คลองโอตาร ุ
หรอื “โอตารุอนุงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึ�งไดรั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลทข์องที�นี� คอื บรรยากาศสุดแสนโร
แมนตกิ คลองแห่งนี�สรา้งเมื�อปี 1923 จากการถมทะเล เพื�อใช ้

สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม
คลอง ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มี
การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย นําทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญท่ี�สดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวาม
เกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มือง ชมนาฬกิาไอนํ 5าโบราณ ตั �งอยู่
ดา้นหนา้ของตัวอาคาร จากนั�นนําทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใช ้
หรอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชีื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแต่
ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแหง่นี�ก็คอืโคมไฟแกว้  
และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื5อที� 4) ณ เมน ูบฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ (ซูไว ทาราบะ ปขูน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์
สาเก ไมอ่ ั5น *** เฉพาะกรุป๊ HAPPY TEAM เทา่น ั5น !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นเดินทางสู ่สวนโอโดริ ซึ�งตั �งอยูใ่จกลางเมืองที�ตั �งอยูท่างด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถกูฝั�งตะวนัตกของตวัเมือง เป็น
สวนสาธารณะที�แบ่งตวัเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตดัผา่นเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงามรวมทั �งนํ �าพ ุ
และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั �งไว้ให้ชมสลบักบัม้านั�งที�มีให้เลอืกนั�งพกัผอ่น  
นําท่านชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื �นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหลง่รวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื�องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั &งยัง
เป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื�องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  
นอกจากนั �นที�นี�ยงัมีการตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง  เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

คํ�า     อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   
ที�พกั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�ส ี� อสิระทอ่งเที�ยวเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื5อที� 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 



              

 

    

 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเที�ยว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปปิ5 งไดอ้ยา่งเต็ม
อิ�ม หรอืถา้หากทา่นตอ้งการที�จะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัdวขึ�น จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที�ดงึดดูใจที�รวมทั �ง
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึ�งเป็น
จดุเริ�มตน้ในการทอ่งเที�ยวหรอืการเลอืกซื�อสนิคา้ ทา่นสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่
ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปปิ�งสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปปิ�ง JR TOWER 

 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 

 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

ที�พกั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัที�หา้ ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ตลาดโจไก อจิบิะ -สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื5อที� 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านชม ทาํเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญี�ปุ่ นแปลวา่ อิฐสี
แดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาล
แหง่รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกว่า 9.; ล้านก้อน ซึ�งเป็นอิฐที�
ทําจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที�เป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซปัโปโรอาคารที�เห็นในปัจจุบนัอย่าง
งดงามนั �น เป็นอาคารที�ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลงัจากถกูไฟไหม้เมื�อปี พ.ศ.9>;> 
ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที�เหลอือยูเ่พียงไมกี่�แหง่ อาคารหลงันี �จึงได้รับการขึ �นทะเบียนให้เป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมสาํคญัของชาติเมื�อปีพ.ศ.9;@9 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองที�มาเยือนอยู ่

นําทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลที�ใหญท่ี�สดุในซปัโโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที�คกึคักและมากมาย  

ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั�วฮอกไกโด 

เที�ยง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW932 

 บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�ม บนเครื�อง ( มื5อที� 7) 

19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 



              

 

    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัdวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.            8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิสวุรรณภมู ิในวนั
เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั5งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ5นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ9ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ9ในการยดึมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ั5งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั-ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

* ต ั-วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั5น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ี
ระบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ5นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั-วเครื�องบนิ 
ท ั5งนี5แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



              

 

    

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัdวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัdวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิoในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัdวเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั5นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั5นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  *ดงัตอ่ไปนี5  

- ต ั-วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ5นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

)เช ◌น่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้( 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



              

 

    

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และ
รวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ที�สงูมาก 
 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ9ในการออกทวัรต์ ั5งแต ่30 ทา่นขึ5นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี5อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ5น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 
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