
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  XW64-C01-MAY19-6D-XW-W10 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  XW64-C01-MAY19-6D-XW-W10 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่21- 26 ก.พ. 62 26,987 26,987 9,900  

วันที ่28 ก.พ.-5 ม.ีค. 62 29,999 29,999 9,900  

วันที ่7-12 ม.ีค. 62 29,999 29,999 9,900  

วันที ่14-19 ม.ีค. 62 29,999 29,999 9,900  

วันที ่21-26 ม.ีค. 62 29,999 29,999 9,900  

วันที ่28 ม.ีค.-  2 เม.ย. 62 32,999 32,999 9,900  

วันที ่4 - 9 เม.ย. 62 34,999 34,999 9,900  

วันที ่11 - 16 เม.ย. 62 43,999 43,999 9,900  

วันที ่18 - 23 เม.ย. 62 30,999 30,999 9,900  

วันที ่25 - 30 เม.ย. 62 32,999 32,999 9,900  

วันที ่2 - 7 พ.ค. 62 33,999 33,999 9,900  

***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                                         
-Stretch Seat = 2,800                                         
-Super Seat = 1,600                                         
-Standard Seat = 1,000                                                                   

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) -   ซ         (B / L / -) 

04.15 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW931 
                                       (         1) 
12.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
เทีย่ง บรกิารอาหาร (มือ้ที2่) SET BOX 

เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิ ีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทุกเพศทกุวยั 
บา่ย นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตวท์ี่

มชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาว่ากลางเกาะฮอกไกโด ซึง่
ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลาย
มุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้
ผา่นสระว่ายน้ําของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลาง
ของโซนหมขัีว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวน
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สัตวแ์ห่งนียั้งเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว (กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด 
จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮคิาว่า อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญี่ปุ่ น อย่าง ค ิ

ทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

คํา่     อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
         Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

   ทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บั การแชอ่อนเช็น

ธรรมชาต ิผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น้ํามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพ

คงทีค่วามอัศจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแรแ่บบญีปุ่่ น 

 

 

วนัทีส่าม shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้ - 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- DUTY FREEE  (B / อสิระ / D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land")                  

                                                  
ห                                           
                            Snowmobile:          10,000 
         Snow Raft: 600-1,000          Banana Boat: 600-
1,000          Sled: 200          Tube: 200          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กรณีหมิะไม่มแีลว้ จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 
 
 
เท ีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

                 เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าสําคัญของ
ซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าด  ตํ่าของภูเขาเท็งงุ 
ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสียง ชม คลองโอตาร ุ
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หรอื “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึง่
ไดรั้บการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลทข์องทีน่ี ่คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้ง
เมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 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 
นําทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย และดู
สาธติการชงชาแบบญีปุ่่ น 

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที ่4) ณ เมนู บุฟเฟตป์ูยกัษ ์3 ชนดิ (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พรอ้ม เบยีร ์

ไวน ์สาเก ไมอ่ ัน้ *** เฉพาะกรุป๊ HAPPY TEAM เทา่น ัน้ !! 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ หบุเขาจโิกคดุาน ิ-  ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนีํา้ตาล - คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์                     (B / L/ อสิระ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึนําทา่นชม หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิ

Shikotsu-Toya ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่โคลนและ

บอ่น้ํารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่ ี

กระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งกาํเนดิ

น้ําแร่และออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลน

เดอืด  ตามธรรมชาต ิอุดมไปดว้ยแรก่ํามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใต ้

พภิพ หุบเขานรกจโิกคดุานมิลัีกษณะ เป็นเนนิ เขา มทีางเดนิให ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทาง จากนัน้

นําทา่นชม ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนีํา้ตาล (ไม่รวมค่าเขา้หม ี850 

เยน)ซึง่หมสีน้ํีาตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถีิน่กํานดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบัุนพบได ้

ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเทา่นัน้ แตก่็คอ่นขา้งจะหาดูไดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดย

ศูนยอ์นุรักษ์ พันธุห์มสีน้ํีาตาลแหง่นีภ้ายในมฝีงูหมสีน้ํีาตาลนับรอ้ยตัวทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และเหมาะสม 

รวมทัง้ยังม ีหมสีน้ํีาตาลทีท่างศูนยส์ตา๊ฟเอาไว ้ขอ้มลูเกีย่วกับหมสี ีและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับหมอีกี

ดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่ 6) ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
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จากนัน้เดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รีสอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี

ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อิสระใหท้่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 

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

 

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่7) 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  

 

วนัทีห่ก                           –                 -สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่8) 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   
                           
14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เท ีย่วบนิที ่XW932 
                                       (         9) 
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.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
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 ก.ก.) 
4. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

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

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ* 
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5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มีการคืน
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น  
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


