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รหัสโปรแกรมทัวร์    W53-SP01-MAY19-5D-XW-W10 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่25 ก.พ.-1 ม.ีค. 62 28,987 28,987 10,900  

วันที ่4-8 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  
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วันที ่11-15 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่18-22 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่25-29 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่1-5 เม.ย. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่8-12 เม.ย. 62 34,999 34,999 10,900  

วันที ่15-19 เม.ย. 62 45,999 45,999 12,900  

วันที ่22-26 เม.ย. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62 33,999 33,999 10,900  

วันที ่6- 10 พ.ค. 62 30,999 30,999 10,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ัว๋ออก 10,000 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนีํา้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                     

23.59 น.       เวลานัดหมายนีเ้ป็นเวลานัดเพือ่ใหส้ะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างต่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

                                  Business / Stretch      Super                          ฯ 
-Business Seat = 5,000 บ                                     บ 
-Stretch Seat = 2,800 บ                                     บ 
-Super Seat = 1,600 บ                                     บ 
-Standard Seat = 1,000 บ                                                               บ 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์-         (B / L / D) 

04.15 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW931 
                                       (         1) 
12.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหาร (มือ้ที2่) SET BOX 

จากนั้นเดนิทางสู่ คโิรโระ สโนว ์เวลิด  ์(KIRORO SNOW 
WORLD) รีสอร์ท คอมเพล็กซ์ และลานสกีขนาดใหญ่ที่มี
ชือ่เสยีงระดบัโลก อสิระใหท้า่นเลน่สกแีละกจิกรรมต่างๆ บนลาน

สก ีตามอัธยาศยั (คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ี
ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อร ์ดราคา 
5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถุงมอื 

หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 
 
ทีพั่ก  KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที ่2) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตข์าป ู

นําทา่นไดสั้มผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลาย

ความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอัศจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่แบบญีปุ่่ น 
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วนัทีส่าม เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้ - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  JTC 
DUTY FREEE  -               (B / L / -) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าสําคัญของ
ซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าด  ตํ่าของภูเขาเท็งงุ 
ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกีฬาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสยีง ชม คลองโอตาร ุ
หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี ่คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใชสํ้าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเกบ็ไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มีการสรา้ง
ถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นําท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวาม
เก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นอีกหนึง่ในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ชมนาฬกิาไอนํา้โบราณ ตัง้อยู่
ดา้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้นําทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แต่ปัจจบัุนนีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใช ้

หรอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่
ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนีก้็คอืโคมไฟแกว้  
และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนียั้งมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เที่ยง                        (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนโอโดริ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถูกฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง เป็น
สวนสาธารณะท่ีแบง่ตวัเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตดัผา่นเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงามรวมทัง้น า้พ ุ
และงานประตมิากรรมกลางแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักับม้านัง่ท่ีมีให้เลือกนัง่พกัผอ่น  
       ชม ถนนทานุกิโคจ ิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทัง้ยัง
เป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  
นอกจากนัน้ท่ีน่ียงัมีการตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกุิขนาดใหญ่ 

นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

คํา่     อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

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

อิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสัมผัสเมอืงซปัโปโรแบบมุมสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมต๋ัวขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดูดใจทีร่วมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยูต่ดิกับสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็น
จดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสัตวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานชอ็กโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้                           –                 -สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

       ชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญ่ีปุ่ นแปลว่า อิฐสี
แดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งเป็นอิฐท่ี
ท าจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ท่ีเป็นหมูบ้่านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจุบนัอย่าง
งดงามนัน้ เป็นอาคารท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลงัจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ.2454 
ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีเหลืออยู่เพียงไมก่ี่แห่ง อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิม่ือปีพ.ศ.2512 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองท่ีมาเยือนอยู่ 
นําทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย  
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
                       บ   
14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW932 
                                       (         7) 
19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ             6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.            8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ ี
ระบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

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

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ํา่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


