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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่19-24 ก.พ. 63 28,876 28,876 9,900  

วันที ่26 ก.พ.-2 ม.ีค.63 28,876 28,876 9,900  

วันที ่2-7 ม.ีค. 63 28,876 28,876 9,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ัว๋ออก 8,000 

 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนิชโิตเซะ–ซปัโปโร      (-/-/D)                                                                                                     

05.30 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  AIR ASIA 
X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.30 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 622  
17.05 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ท ี1่) SET BOX เพือ่สะดวกในการเดนิทาง 
ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

น ำทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บั การแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่น

คลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผา

ผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่อง สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - shikisai no –  DUTY FREE- ซปัโปโร  (B / อสิระ / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์

ทีม่ชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาว่ากลางเกาะฮอกไกโด 
ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนิดจาก
หลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่
อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่
ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจน สวนสัตวแ์หง่นี้ยังเป็นสวนสัตวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิ
ออกเดนิในชว่งฤดหูนาว (กรณีตรงกบัวันสวนสตัวปิ์ด จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land") ลำนสก ีทีร่วมกจิกรรมทำงสก ีหลำกหลำย 
เหมำะกบัทกุเพศทกุวยั หรอือสิระกบักำรถำ่ยรปู ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ  
กจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ Snowmobile: เร ิม่ตน้ 11,000-17,000 เยนตอ่คน Snow Raft: 600-
1,000 เยนตอ่คน Banana Boat: 600-1,000 เยนตอ่คน Sled: 200 เยนตอ่คน Tube: 200 เยนตอ่คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กรณีหมิะไมม่แีลว้ จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 

น าทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม หบุเขาจโิกคดุาน ิ-  ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล -  คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์-ซปัโปโร  (B / L/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึน าทา่นชม หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื 

“หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกวา่หบุเขา

นรกนัน้เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจาย

ไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่ ีกระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา 

และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไก

โด เป็นบอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแรก่ ามะถันซึง่เกดิจาก

ความรอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานมิลีักษณะ เป็นเนนิ เขา มทีางเดนิ

ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตติลอดขา้งทาง จากนัน้น า

ทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้หม ี850 เยน)ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มี

ถิน่ก านดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได ้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคู

รนิเทา่นัน้ แตก็่คอ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นุรักษ์ พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นี้ภายในมฝีงู

หมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตัวทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังม ีหมสีนี ้าตาลทีท่างศนูยส์ตา๊ฟเอาไว ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัหมสี ีและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกบัหมอีกีดว้ย 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) ณ รา้นอาหาร 

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) 

ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็ม

อิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น 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   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพ ิธภณัฑ์กล่องดนตร ี– นาฬิกาไอน ้า - โรงเป่าแก้วค ิตาอิชิ- 
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-ตลาดโจไก อจิบิะ-สนามบนิชโิตเซะ  (B/อสิระ/--)                                                                                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงท่าส าคัญของซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นที่
ลาด  ต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง ชม คลองโอตารุ หรอื “โอตารุอนุงะ” มี
ความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถม
ทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง 
ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ย
อฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี
เป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็น
อกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้
น าทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่า
แกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรง
เป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า
แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้น่ันเอง 
นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซัปโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย 
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด 
น ำทำ่นชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ น
แปลว่า อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมา
จากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป
จ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ทีเ่ป็น
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หมู่บา้นใกล ้ๆ เมอืงซัปโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม ่
หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ 
อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 และยังใชง้าน
รับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู ่
น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

18.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 623 
  

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ                                                                                           

00.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง 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. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งออกใบเสร็จแยก คา่ตั๋ว,คา่แลนด,์คา่บรกิาร กรณีออกใบเสร็จใบเดยีวตอ้งคดิเพิม่) 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหัก 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 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

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

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

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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หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


