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19.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

 
 
 

 
 
 
 
 

23.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7904 (บริการอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 

วันที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)                                                                                (-/-/-) 

*** สิ่งของต้องห้าม เมื่อจะต้องเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเคร่ืองบินเกินกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญ่ีปุ่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศญ่ีปุ่นเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากัดในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้าง (เป็นสิ่งผิดกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆท้ังสิ้น) 
 



07.55 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ผ่านพิธีศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็ม
ไปด้วยรีสอร์ท สถานตากอากาศ  มีบ่อน  าพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด น าท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขา
นรก มหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหล่งก าเนิดของบ่อน  าพุร้อน ชม หุบผานรก ที่มีไอน  าและไอก ามะถันพวยพุ่งออกมาจากปาก
ปล่องภูเขาไฟ เที่ยวชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ ที่ผุดขึ นมาไม่ขาด
สาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั นยังมีศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้
ความเคารพนับถือ เป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่าน เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ  ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี ค.ศ.1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาด

ใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับผืนฟ้า และฉากเบื องล่างเป็น ทะเลสาบโทยะ ที่สวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้
ยลโฉมภูเขาโยเทซัง หรือภูเขาไฟที่ได้รับการขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจิน้อย ที่รูปทรงใกล้เคียงภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด จากนั นน า
ท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ าตาล ซึ่งมีถิ่นก าเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั น ปัจจุบันนี ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธ์และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน  าตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่างน่ารัก 
สัมผัสใกล้ชิดกับหมีสีน  าตาลอิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื อของที่ระลึกต่างๆของที่น่ีกับเวอร์ชั่นหมีสีน  าตาลที่มีหลากหลาย
อิริยาบถ จากนั นน าท่านชม ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะ ตั งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั งยังเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหน่ึงล้านคน เน่ืองจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที่สวยงาม 
ด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั นก็มีทั งน  าพุร้อนกลางแจ้งและถนน
คนเดินอันมีร้านขายของท่ีระลึกตลอดสองข้างทาง โดยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่
จัดขึ นเป็นประจ าทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ วัดฮอกไกโดจิงกุ (วัดในศาสนาชินโต) ศาลเจ้าลัทธิ
ชินโต ตั งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับ
ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะ
ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจ  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ “ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทา
ระบะ และปูซึไว ปูที่มีช่ือเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน้ าเย็นที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทาน  พร้อมด้วย
น้ าจ้ิมซีฟู๊ดรสเด็ดจากเมืองไทย  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์นานาชนิด 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน  าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับ
ทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกลิ่นอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับ

วันที่ 2        ชิโตเซ ่– เมอืงโนโบริเบท็สึ – จิโกกดุานิ (หบุเขานรก) – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ าตาล  
                   ทะเลสาบโทยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –  ขาปู 3 ชนิด                                                    (-/L/D)                                                                                                                                                   

วันที่ 3        โอตารุ – คลองโอตารุ – ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดร ิ– อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า 
                   หอนาฬิกา – อิสระช้อปป้ิงทานุกิโคจิ                                                                        (B/L/-)                                   
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 อ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี ได้ถูกใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่ านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองมีลักษณะคล้าย

ตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน 
ดังนั นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา จากนั นชม  สวนสาธารณะโอโดริ ตั งอยู่
ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัด
ผ่านโดยรอบส าหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุด
สังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธ์ุ น  าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี ยังเป็นสถานที่ส าหรับจัด
งานเทศกาลส าคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว 
เป็นต้น และเดินทางสู่ อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง
ซัปโปโร ท าให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม  น ามาจากที่ท าการ
รัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้ที่ออกแบบอาคารนี เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี โดยใช้วัสดุ
ภายในประเทศ อาคารนี เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟ
ไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม  และ
ส าหรับจัดงานเลี ยงต้อนรับบุคคลที่ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั นน าท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง  หอนาฬิกา
โบราณ ซึ่งสร้างขึ นตั งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่า
ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล  าค่าทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย สมควรแก่เวลาเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื นที่
ทั งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว 
ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั น
ที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่  

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่าน 
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มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหน่ึงของโลกทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน  ท่าน
สามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  (ไม่รวม
ค่าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ) 

                   สถานที่แนะน า 

วันที่ 4        อิสระ ให้ทา่นเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน                                                                 (B/-/-)    

http://www.japan-guide.com/e/e5300.html


- ย่านซูซูกิโนะ ตั งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะเมืองซัปโปโร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุด
ของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค่ าคืนทีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั งอยู่ในย่านแห่งนี นอกจากนั นยัง
เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง เริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั ง ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่ง 
-  ตึก JR TOWER สูงที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั งห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรง
ภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทั งเป็นย่านชุมชน มีร้านรวงมากมายทั งบนดินและใต้ดิน รวมทั งห้างชื่อดัง ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั น
น า ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรียกได้ว่ามาที่น่ีได้ครบทุกอย่าง 

                   - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
บริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี แต่ก่อนเคยเป็น
โรงงานน  าตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล  า
ค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์กันไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์) 

**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะน าการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน**** 
เที่ยง-ค่ า  อิสระอาหารกลางวันและค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่าน 

 พักที ่ WATERMARK SAPPORO HOTEL //  T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ  เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
09.55 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7905 (บริการอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
17.15 น.   ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา  

 
 

 

-------- 
 
 
 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :   
1)  ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ าด่ืมในห้อง 
2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผล

อื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในส่ิงที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับก าหนดให้ รถบัสที่ใช้ส าหรับ

บริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่าน้ัน (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังน้ันรายการท่องเที่ยว
ทุกๆวัน บริษัทจะต้องน าคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น 

 

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก ** [ ปรับราคา ณ วันที่ 30 พ.ค. 59 ]  
หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
 
 
 

วันที่ 5        สนามบินชโิตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)                                                (B/-/-) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหสัโปรแกรมทวัร ์HOK SUPJP03-1_JUL-HB-W15 

 

ก าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
(ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

5-9, 12-16 มิ.ย. 59 27,999 .- 
9,500.- 

19-23, 26-30 มิ.ย. 59 30,999.- 

** เด็ก คือ อายุต่ ากว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก **  

วิธีการช าระเงิน  ช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท 
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้เดินทางเพื่อส ารองที่น่ัง 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ าทั งหมด 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่าน  าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และไม่เกิน 2 ใบ)  
 ค่าธรรมเนียม น  ามันเชื อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)     ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,คา่มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น  ามันเชื อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางท่ีเกินกว่าที่สายการบินก าหนด      ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 2,500 เยน) 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ 
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเน่ือง  ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ท าการหรือก่อนหน้านั น  
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท  ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการหรือก่อนหน้านั นคืนค่าทัวร์ทั งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดในทุกกรณี 



 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดแล้ว  
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน , 

อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ

ในกรณีที่มีการขึ นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน  ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่ า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั งสิ น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เม่ือท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั งนี จะขึ นอยู่กับสายการบินเท่านั น) 

- บริษัทฯท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่ องบินขา
กลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ
ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั งนี ทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

- รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ง หลังจากได้รับการส ารองที่น่ังบนเครื่องและโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


