
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดินทาง 
ราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พกัเดี"ยว 
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***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี"ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  สนามบนินานาดอนเมือง  

20.00 น       พร้อมกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั �น � อาคารผู้ โดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  AIR ASIA X มีเจ้าหน้าที�

ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบิน เที�ยวบินที� XJ 620 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครืองดื�ม บริการบนเครื�อง มื (อที� 1) 

 

วันที�สอง สนามบนิชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภณัฑ์นํ (าแข็ง ICE PAVILLION - 

เมืองโซอุนเคียว - อาบนํ (าแร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู      ( - / - / D ) 

��.�� น.       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั3นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่
ทางตอนกลางของเกาะไดช้ื%อวา่หนาวเย็นที%สดุในฤดหูนาวของประเทศญี%ปุ่ น นําทา่นเดนิทางสู ่
หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที%ราเมนของที%นี%มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าว
ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้ือกําเนิดขึ�นในปี 
1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื%อดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทั �ง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนที%รวบรวมรา้นดังขั �นเทพไวใ้นที%เดยีว!!และยังมหีอ้งเล็กๆที%จัดแสดงประวัติ
ความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี�ใหส้ําหรับผูท้ี%สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้น
ตนเอง ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี%ปุ่ น เพราะดว้ยความที%กนิง่ายและมรีสชาตทิี%หลากหลายจงึเป็นที%
ถกูใจของคนญี%ปุ่ นทกุเพศ  
 

เที�ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั เมนู ราเมน (Ramen) ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี�ปุ่น เพราะดว้ยความที�กินง่ายและมี
รสชาติที�หลากหลายจึงเป็นที�ถูกใจของคนญี�ปุ่นทุกเพศทุกวยั 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวา่ ชมความสวยงามของนํ�าแข็ง ณ พพิธิภณัฑห์มิะและ

นํ"าแข็งคามคิาวา่ เป็นพพิธิภัณฑข์นาดใหญ่ ดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑเ์ป็นศนูยข์ายของ
ที%ระลึก ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี%ชั �นใตด้ินที%รวบรวมชิ�นงานที%ทํามาจากนํ� าแข็ง 
ทางเดนิอุโมงคนํ์�าแข็งที%ประดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์นํ�าแข็ง และถํ�าจําลองหนิงอก
หนิยอ้ย นอกจากนั�นยังมสีัตวท์ะเลที%อาศัยอยู่ใตนํ้�าแข็ง เช่น คลโิอเนะ (Clione) หรือที%
รูจั้กกันในชื%อผีเสื�อทะเลใหช้มกันอกีดว้ย !!!ไฮไลท ์โดยสรา้งใหเ้ป็นโลกนํ"าแข็งที�ม ี
อุณหภูมภิายในตํ�าถงึ -40 องศาเซลเซยีส จากนั�นนําทานเดนิทางสู่ เมอืงโชอุน
เคยีว ตั �งอยูท่ามกลางหบุเขา นําชม  

 
เย็น     รบัประทานอาหารเย็น (มื"อที� 1 )ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

นาํท่านไดส้ัมผสัความเป็นญี�ปุ่นโดยแทก้บัการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผา่นความร้อน
ใตพ้ิภพเพื�อผอ่นคลาย ความเมื�อยลา้ เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรี3 กระเปร่า
ผวิพรรณสดใสมีนํ3ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญ ของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงที�
ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนํ3 าแร่แบบญี�ปุ่น 
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วนัที�สาม  โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ – ซปัโปโร                                          (B / L / อสิระ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื"อที� 2 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรุาโนะ  ตั �งอยู่บรเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอกไก
โด ไดรั้บฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรือ “เมอืงสะดอื” เที%ยวชม โทมติะ
ฟารม์ สวนสวยแห่งนี�ปลกูโดยครอบครัวโทมติะที%ไดม้กีารสบืทอดมากวา่ 70 ปี 
เริ%มจากการปลกูเพื%อชมความงามภายในครอบครัว มชีื%อเสยีงโดยไดนํ้าตน้ลาเวน
เดอร์มาจากประเทศฝรั%งเศสเขา้มาปลูก จากนั�นภายในเวลา 3 ปี ไดนํ้าดอกลา
เวนเดอร์มาสกัดเป็นนํ�าหอมและไดค้วามนิยมตลอดมา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็
สามารถขยายพื�นที%ปลูกไดผ้ลผลติ จนมชีื%อเสยีงมาจนถงึปัจจุบัน นักทอ่งเที%ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที%ยวในช่วงฤดูรอ้นเพื%อชมทุ่งลาเวนเดอร์ ฤดูกาลบาน 
ประมาณชว่งปลายเดอืนมถินุายน - ตน้เดอืนสงิหาคม (ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถิุนายน จะเป็นดอกป๊
อบปี�ไอซแ์ลนด ์หรอื ป๊อปปี�  Oriental)  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื"อที� 3 ) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั �งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที%ไดช้ ื%อว่า “Small Town Of The Most 

Beautiful Hills”  ความเล็กที%แสนน่ารักของเมอืงนี�อยู่ที%ภาพววิทวิทศัน์แบบพาโนรามาววิ ระหวา่งสองขา้งทางที%เต็ม ไป
ดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝรั%งสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉาก
หลัง สลับเนนิเขา นําทา่นชมสวนสวยอกีหนึ%ง ณ เนนิ 4 ฤดูแหง่ดอกไมห้ลากส ีHill of Seasonal Colors หรอื ซิ
กไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุง่ดอกไมช้ดิไิซ  หรอื The Hill of Seasonal Colors มวีวิทวิทัศนอ์ันสวยงามของ ทุง่ดอกไม ้
ในรูปแบบพาโนรามาที%สลับสบัเปลี%ยนกันอวดสสีนัสะพรั%งไปตามฤดกูาล ทั �งฤดใูบไมผ้ลฤิดรูอ้นจนกระทั%งใบไมร้่วง ให ้
ไดช้ื%นชมกนั ดอกไมห้ลายสสีนัที%จะทําใหท้า่นหลงรักเมอืงนี� 

 
 เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็น 
ที�พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
วันที�สี�           โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ   (B / L / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื"อที� 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองทา่สาํคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตั �งอยู่บนที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งงุ ซึ�งเป็นแหลง่สกี

และกีฬาฤดหูนาวที�มีชื�อเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 7.9 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ !!!ไฮไลท์ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหง่นี �สร้าง

เมื�อปี 7;<= โดยสร้างขึ �นจากการถมทะเล เพื�อใช้สาํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที�โกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และ

ถ้าเดือนพ.ค.- ม.ิย. ไม่สามารถไป โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ได ้จะนาํทุกท่านเดินทางไปเที�ยว 
Takino Suzuran Park ,  โรงงานช็อกโกแลต, โรงงานเบียร์ซัปโปโร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 7> แล้วเหลอือีครึ�งหนึ�งไว้เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐ

แดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ<เมตร 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื"อที� 5 ) ณ ภตัตาคาร  
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ�งในร้านค้าที�ใหญ่ที� สุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี

ในญี� ปุ่น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ�งในสถานที�สําคญัทางประวตัิศาสตร์เมือง ถนนซาไกมาจิ  

ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเก่าแก่ที�มีอายกุว่าสองร้อยปี โดยปัจจบุนัสองข้างทางของถนนแหง่นี �ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที�ระลกึ

ในตึกแถวโบราณ รวมถึงร้านขายเครื�องแก้ว และผลติภณัฑ์ที�ทําจากแก้วในแบบตา่งๆ ที�นา่สนใจ นอกจากนั �นถนนซาไกมาจิยงั

เต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ทั �งกุ้ ง หอย ป ูปลา ที�ถกูปรุงรสได้อยา่งถึงเครื�อง และนั�นก็ทําให้ถนนเส้นนี �กลายเป็นแหลง่ ช้

อปปิ�งยอดนิยมของเมืองวาตารุที�เหมาะสําหรับการเดินเลน่อย่างที�สดุ จุดชมซากุระ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื�อ ศาลเจ้า

ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อให้สมกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี �คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสขุถึงแม้จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูิภาคคนัโต “ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้า

เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื �นที�ทั �งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน 

เครื�องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั (งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื�องจากมี

เกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  นอกจากนั �นที�นี�ยงัมีการตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานุ

กิขนาดใหญ่ 

เยน็ อิสระรับประทานอาหาร เยน็ 

ที�พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที�ห้า             อิสระท่องเที�ยวเต็มวนั                                                                                (B / อิสระ / อิสระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื"อที� 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเที�ยว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปปิ" งไดอ้ยา่งเต็ม

อิ�ม หรอืถา้หากทา่นตอ้งการที%จะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัlวขึ�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  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที�หก  สนามบนิชิโตเซ่ – สนามบนินานาชาติดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื"อที� 7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ ่สูส่นามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� XJ 621 (บริการอาหาร

ร้อน พร้อมเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัlวเครื%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 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ"นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ&ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ&ในการยดึมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ั"งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์่วนที�เหลอื กรุณาชําระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที%นักทอ่งเที%ยวหรอืเอเจนซี%ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื%อนการเดนิทาง นักทอ่งเที%ยวหรอืเอเจนซี% (ผูม้ชี ื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที%บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ%งเพื%อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที%ยวหรือเอเจนซี%ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที%ยวหรอืเอเจนซี% (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที%บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ%งเพื%อทําเรื%องขอรับเงนิ

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

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิ
ไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

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

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที%ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื%อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที%ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทั �งนี� ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที%ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที%ชําระแลว้เนื%องในการเตรียมการจัดการนําเที%ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที%ยว เชน่ การสํารองที%นั%งตัlวเครื%องบนิ การจองที%พักฯลฯ 

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

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที%
รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที%ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื%อการทอ่งเที%ยวเทา่นั�น 

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

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที%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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื%อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื%อ เลขที%หนังสอื
เดนิทาง และอื%นๆ เพื%อใชใ้นการจองตัlวเครื%องบนิ ในกรณีที%นักทอ่งเที%ยวหรอืเอเจนซี%มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwในการเปลี%ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื%อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที%เดนิทางจรงิของประเทศที%เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที%ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ 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
สทิธิwในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ%มขึ�น ในกรณีที%มกีารเปลี%ยนแปลงอตัราแลกเปลี%ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัlวเครื%องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี%ยนแปลงเที%ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 

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

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

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ"นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

)เชน่ 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 ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�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%มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที%โหลดใตท้อ้งเครื%องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี%ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี%ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื%อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที%จะมาจากสิ%งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที%ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ที%สงูมาก 

 
 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการออกทวัรต์ ั"งแต ่30 ทา่นขึ"นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี"อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ"น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที%ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที%ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที%ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที%กรมแรงงานทั�งจากไทย และตา่งประเทศซึ%งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที%มคีวามประสงคท์ี%จะเดนิทางไปทอ่งเที%ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เที%ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั"ง 


