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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 

ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

จอยแลนด ์
พกัเดีย่ว 

วนัที ่2-6 ต.ค. 60 34,999 34,999 34,999 23,999 12,000  

วนัที ่6-10 ต.ค. 60 36,999 36,999 36,999 23,999 12,000  

วนัที ่18-22 ต.ค. 60 39,999 39,999 39,999 23,999 12,000  

วนัที ่21-25 ต.ค. 60 41,999 41,999 41,999 23,999 12,000  

วนัที ่26-30 ต.ค. 60 36,999 36,999 36,999 23,999 12,000  

วนัที ่29 ต.ค.-2 พ.ย. 60 36,999 36,999 36,999 23,999 12,000  

วนัที ่31 ต.ค.-4 พ.ย. 60 36,999 36,999 36,999 23,999 12,000  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 

19.30 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H สายการบนิไทย (TG) โดยมี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ 

23.45 น      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG670 (บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- ภเูขาไฟโชวะ – ฟารม์หมสีนํีา้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้) –  
                         ทะเลสาบโทยะ - ศาลเจา้ฮอกไกโด– บฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ – ออนเซ็นธรรมชาต ิ             (- / L / D) 

08.20 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
โนโบรเิบทส ึนําทา่นชม หบุเขาจโิกคุดาน ิหรอื “หบุเขานรก” อยูใ่นเขต
อทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะทีน่ี่มทีัง้บอ่
โคลนและบอ่น้ํารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่ี
กระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่กําเนดิน้ําแร่และ
ออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืดตามธรรมชาต ิ

อดุมไปดว้ยแร่กํามะถันซึง่เกดิจากความ
รอ้นใตพ้ิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมี
ลักษณะเป็นเนินเขา มีทางเดนิใหนั้กท่องเที่ยวไดช้มปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตติลอดขา้งทาง หากเดนิไปเรื่อยๆจะพบกับ "อโุอนุมะ" ซึง่เป็นบอ่
กํามะถันขนาดใหญ่ มีอุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส และยังมีนักท่องเที่ยว
จํานวนมากมักแชเ่ทา้เพือ่เป็นการผ่อนคลายและเชือ่วา่ชว่ยในการรักษาโรค
ทีเ่กีย่วกบัเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย จากนัน้นําชม ภเูขาไฟโชวะ หรอืทีเ่รยีก
กันวา่ “โชวะ ชนิซงั” ภเูขาไฟลกูเล็กทีเ่กดิใหมล่า่สดุเมือ่ปี 1944 นับเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลญีปุ่่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติ
แห่งใหม่  จากนั้นนําท่านชม ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนํีา้ตาล (ไม่รวมค่าเขา้ฟารม์หม ี800 เยน และค่า
กระเชา้ 1,500 เยน) ซึง่หมสีน้ํีาตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถีิน่กํานดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไก
โด ปัจจบุนัพบไดใ้นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ แตก็่คอ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกล ้
สญูพันธุแ์ลว้ โดยศูนยอ์นุรักษ์พันธุห์มสีน้ํีาตาลแห่งนี้ภายในมฝีูงหมสีน้ํีาตาลนับรอ้ยตัวท่ามกลางธรรมชาตทิี่
สมบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังมหีมสีน้ํีาตาลทีท่างศนูยส์ตา๊ฟเอาไว ้ขอ้มลูเกีย่วกบัหมสี ีและยังมรีา้นขายของที่
ระลกึทีเ่กีย่วกบัหมอีกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) เมนู หมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น 
บา่ย ชม ทะเลสาบโทยะหรอืโทยะโกะตัง้อยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทัง้ยังเป็นหนึง่ในทะเลสาบ

ยอดนยิมของเกาะ ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาปีละไมน่อ้ยกวา่หนึง่ลา้นคน 
เนื่องจากเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่งทีส่วยงาม ดว้ยววิทวิทัศน์ของภูเขาโยะเทอิ
ซัง และเกาะกลางทะเลสาบ จากนั้นชมศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชือ่ 
ศาลเจา้ซัปโปโร เปลีย่นเพื่อใหส้มกับความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้
ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮ
อกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภูมภิาคคันโต เดนิเล่นช็อปป้ิง 
ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีทั่ง้หมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 
เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมี
เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ย
ตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่ 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี ่2) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตป์ยูกัษ ์3 ชนดิ (ปูซูไว ปูทาราบะ ปูขน) พรอ้ม 
เบยีร ์ไวน ์สาเกไมอ่ ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั KIRORO SKI RESORT 5 ดาว 

ทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้เลือดลมเดนิดีเสรมิสุขภาพใหก้ระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
รา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน้ําแรแ่บบญีปุ่่ น 
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วนัทีส่าม เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- ซปัโปโร - หอนาฬกิาโบราณ – สวนโอโดร ิ– ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไก
โด –JTC DUTY FREE                                                                                               (B / L / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                  เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่สําคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดตํา่ของภเูขา

เท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอตารุ” หรอื “โอตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงราย
อยู่ ไฮไลทข์องที่นี่ คอื บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใช ้

สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ทํา
ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็น
ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ ภตัตาคาร เมนู JAPAN SET 
บา่ย ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ใน

ปี 1878 สบิปีหลังจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ทําใหจั้ดเป็นอาคารทีเ่กา่แกห่ลังหนึง่ในเมอืงตัวนาฬกิาถกูตดิตัง้
ในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston จากนัน้ชม สวนโอโดร ิซ ึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีตั่ง้อยู่
ทางดา้นตะวันออกและกวา้งไปจนถกูฝ่ังตะวันตกของตัวเมอืง เป็นสวนสาธารณะทีแ่บง่ตัวเมอืงเป็นซกีเหนือใต ้มี
ถนนตัดผา่นเป็นชว่งๆ ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น้ําพ ุและงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้
ไวใ้หช้มสลับกับมา้น่ังทีม่ีใหเ้ลือกน่ังพักผ่อน ชม ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรือ “อะคะเร็งงะ” ใน
ภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาล
แหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีทํ่าจากซโิรอชิแิละ
โทโยชริา่ ทีเ่ป็นหมูบ่า้นใกล ้ๆ เมอืงซปัโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจบุนัอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะ
ซอ่มแซมใหม ่หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยู่
เพยีงไมก่ีแ่หง่ อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมือ่ปี พ.ศ.2512 
และยังใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู ่นําทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี
นานาชนดิ 

เย็น     อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ยา่นตรอกราเมน 
ทีพ่กั APA HOTEL SAPPORO / T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็ม

อิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็น
จดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

ทีพ่กั APA HOTEL SAPPORO / T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                          (B / - / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้ม

เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
15.50 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 และนําเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 30 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. / ขากลับ 30 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ 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 ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  หรอืทา่นละ 25,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

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

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

 

 

 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

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

 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 


