
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัที ่1     กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                 (-/-/-) 

20.30 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.55  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 

Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 620 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

 
วนัที ่2     โรงงานช็อกโกแลต – เมอืงโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้  พพิธิภณัฑ ์         
               กลอ่งดนตร ี– ชมซากรุะ ณ อนสุรณ์สถาน TODA – ออิอน พลาซา่      (-/L/-) 

 
08.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่ผลติ
ช็อกโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆและที่
พลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแดค่นรัก(ShIroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตที่
ข ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีเ่ลยทเีดยีว หรอืเดนิถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลต
ทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยังจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานอกีดว้ย  

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) ซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นสไตล์
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืง
เลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถม
ทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังใน
เมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังต่างๆ 
ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร 
รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง   
น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึท าให ้
เครือ่งแกว้ทีอ่อกมามรีปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน  
จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่ง
ดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของ
ฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นสูอ่นุสรณ์สถาน TODA  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานโทดะ (Toda Memorial Park) ถูกสรา้งขึน้
เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ครูToda นักวชิาการผูเป็นประธานสมาคมทีมุ่่งเนน้ ปฏบิัตติามแบบ
พุทธศาสนา อกีทัง้บรเิวณนัน้ ยังใชเ้ป็นสสุานแบบตะวันตก ปัจจุบัน เป็นสวนสาธารณะ 
ภายในสวนมีตน้ซากุระและตน้เชอรี่ที่น ามาปลูกไวเ้มื่อถึงฤดูใบไมผ้ลดิอกซากุระ
ประมาณ 8,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ัง สวยงามเต็มพื้นถนน (ขึน้อยู่กับสภาพ



 
อากาศ) ซึง่นับเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ใหท้่านได ้
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกันอยา่งเพลดิเพลนิ 
น าท่านชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ หา้งออิอนพลาซา่  ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมาย
หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิตา่งๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 
เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

ค า่           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่       SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

   
 

วนัที ่3     ชมดอกพงิสม์อส NISEKO MISHIMA -  ชมดอกTULIP SUZURAN PARK –    
               ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิาซปัโปโร (พเิศษ บฟุเฟ่ตป์ ู3ชนดิ)     (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม          น า

ท่านชม ทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมอืง NISEKO 
MISHIMA  ฮอกไกโด ทุ่งแห่งนี้ นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสทีบ่านสะพร่ังเต็มทอ้งทุ่ง
เหมอืนพรมสชีมพูขนาดใหญ่ในชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทุกปี
แลว้ ทีน่ี่ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และน ้าตก จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ีใ่ดในญีปุ่่ น 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมทุง่ดอกทวิลปิขนาดใหญบ่นเกาะฮอกไกโด ทีส่วนTAKINO SUZURAN 

PARK ดอกทวิลปิสสีนัสวยงามทีม่มีากถงึ 200 สายพันธุ ์รวมกันกวา่ 230,000 ดอก 

ก าลังเบง่บานอยา่งสวยงาม พรอ้มเขา้ชมไดแ้ลว้ เดนิทางไปจากซปัโปโรงา่ยๆ ไมถ่งึ

ชัว่โมงปีนีจ้ะไดพ้บกับทุง่สายรุง้ “Niji no oka 虹の丘” และทุง่เนนิเขาแพทชเ์วริค์ 

“Aya no oka 彩の丘” รวมไปถงึถนนสายดอกไมท้ีร่วบรวมดอกทวิลปิไวน้านาสายพันธุ ์

ท ี“Collection Road” นอกจากนีต้น้เดอืนมถินุายน ยังสามารถชมดอก Suzuran ทีม่ี

มากถงึ 50,000 ดอก ไดอ้กีดว้ย ดอกไมช้นดินี ้มลีกัษณะเป็นเป็นรปูระฆงัสขีาว เป็นไม ้

ดอกใตระกลูลลิลี ่จงึมอีกีชือ่เรยีกหนึง่วา่ Lily of the Valley 

น าทา่นสูท่ าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอิ

ชแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้

ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

สมบัตทิางวฒันธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

น าทา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ที่

ส าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงาน



 

ของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอก

เวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ี่

อยูคู่ก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่

ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  น าทา่นเดนิทางสู ่ 
ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ณ ภตัตาคาร พเิศษกับเมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู3 ชนดิ และอาหาร 

    ทะเลนานาชนดิ อาทเิชน่ ปซูไูว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิ ิ
    สดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ 
    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทานกุโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่ม ี      
    หลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่  
    200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ  
    Susukin  จากนัน้น าทา่นกลับสูโ่รงแรม 

พกัที ่      SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

   
 

วนัที ่4    อสิระตามอธยัาศยั มไีกดค์อยแนะน าการเดนิทาง                            (B/-/-) 
          
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อย    
   ใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยูต่ดิ
กับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และ
ศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเ ล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน ,รา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น ,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มจีุดชม
ววิตั ้งอยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 
เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิ
โดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ 
ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิ
อร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลา
แหง่นี ้สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นีรู้จั้กกันในนาม “ครัวทะเลของ
ชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้
ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที่ ท่าเรือเลยทีเดยีว ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะมีทัง้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มา
จับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทีน่ีย่ังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 



 
- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร 

โดยอยูถั่ดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็น
ย่านที่คกึคักและมชีวีติชวีาที่สดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีาร
เปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้
ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 
ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอก
ซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่
ตามอธัยาศยั 

พกัที ่       SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
 
วนัที ่5       สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                        (B/-/-) 
 
 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 
      น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 621 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

19.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิ

ภาพและความประทับใจ 

 

*************************************************** 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศ

ตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

ราคา

ทา่นละ 

12 - 16 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 

19 - 23 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 



 

26 - 30 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 

02 – 06 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

09 – 13 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

16 – 20 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

23 – 27 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 3,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ 

ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่

นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ  Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักคา่ตั๋วชัน้ Economy Class ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตาม

คณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม    

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงค์

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ด ินทางจะตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วระยะสัน้ 



 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 3,000 

เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนาม

บรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอยา่

เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1 ชม. เดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ 

หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการ

เดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควรจะมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง 

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 

เดอืน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทน

ในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิาร

บางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้



 
หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนั

ของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่น

ตรวจคนออก และ เขา้เมือง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั้นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตั๋ว

เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋ว

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ 

(กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทาง

ไป - กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตทั่ง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยู่

คนละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจาก

ทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของ

การบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้



 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง

เสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 

การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง 

Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ 

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึ

วนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

- การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ

ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน ัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 60 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั 

กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผู ้

จอง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 

ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถา่ย 

และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี่

สะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรียกค่าระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดน

เรยีกเก็บเพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกั

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง ยาว และ สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 

เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตาม

ความเหมาะสม ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมีคนขึน้บนเครื่องได ้กรณีที่ท่าน

จ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง หากไปถงึด่าน

ตรวจสมัภาระและยังอยูใ่นกระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทาง

อากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการ

น าแบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุังนี ้



 
- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 

Wh.) สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

 กรณีที่ตอ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระใน

สว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้

ประเทศญีปุ่่ น ดงัตอ่ไปนี ้** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดเตรียมใหใ้นซองเอกสาร ณ วัน

เดนิทาง) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ นเพื่อท่องเที่ยวจรงิๆ และจะตอ้งกลับมา

ปฏบิัตงิานทีป่ระเทศไทยแน่นอน เชน่ บัตรพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน เป็นตน้ 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจะระบใุหใ้น

คูม่อืการทอ่งเทีย่วในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่อายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ

จากประเทศญีปุ่่ น 

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


