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อตัราคา่บรกิาร 

เดินทาง 
ราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 11-16 เม.ย. 61  44,999 44,999 44,999 24,999 10,900  

วนัท่ี 9-14 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 16-21 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 23-28 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 30 พ.ค.-4 มิ.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 6-11 มิ.ย. 61 27,777 27,777 27,777 20,999 10,900  

วนัท่ี 13-18 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 20-25 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 27 มิ.ย.-2 ก.ค. 61 31,999 31,999 31,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 4-9 ก.ค. 61 31,999 31,999 31,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 25-30 ก.ค. 61 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 1-6 ส.ค. 61 29,999 29,999 29,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 8-13 ส.ค. 61 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 15-20 ส.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
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วนัท่ี 22-27 ส.ค. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 29 ส.ค.-3 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 5-10 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 12-17 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  
วนัท่ี 19-24 ก.ย. 61 30,999 30,999 30,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 26 ก.ย. -1 ต.ค. 61 32,999 32,999 32,999 20,999 10,900  

วนัท่ี 3-8 ต.ค. 61 32,999 32,999 32,999 20,999 10,900  

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ***   

วันแรก  สนามบนินานาดอนเมือง  

20.00 น       พร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  AIR ASIA X มี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครืองดื่ม บริการบนเคร่ือง มือ้ที่ 1) 

 

วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมอืงคามิคาว่า - พพิิธภณัฑ์น า้แข็ง ICE 

PAVILLION - เมอืงโซอุนเคียว - อาบน า้แร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู      ( - / - / D ) 

08.55 น.       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่
ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น น าทา่นเดนิทางสู ่

หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าว

ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้ือก าเนิดขึน้ในปี 
1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร

หลังคาเดยีว เสมือน!!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!!และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัด
แสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของรา้นตนเอง ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความที่กนิง่ายและมี
รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ  

 

เท่ียง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั เมนู ราเมน (Ramen) ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความท่ีกิน
ง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวา่ ชมความสวยงามของน ้าแข็ง ณ พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวา่ เป็น

พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ชัน้ใตด้ ินที่รวบรวมชิน้งานที่ท ามาจากน ้ าแข็ง 
ทางเดินอุโมงค์น ้ าแข็งที่ ป ระดั บประดา

ดว้ยไฟสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้ าจ าลอง
หิ น ง อ ก หิ น ย ้ อ ย นอกจากนั้นยังมี
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สตัวท์ะเลทีอ่าศัยอยู่ใตน้ ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ (Clione) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ผเีสือ้ทะเลใหช้มกันอกีดว้ย !!!ไฮไลท ์
โดยสรา้งให้เป็นโลกน ้าแข็งที่ม ีอุณหภูมิภายในต ่าถงึ -40 องศาเซลเซียส จากนั้นน าทานเดินทางสู ่

เมอืงโชอุนเคยีว ตัง้อยูท่ามกลางหบุเขา น าชม  

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่1 )ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

น าท่านไดส้ัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นโดยแทก้บัการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผา่นความร้อนใตพ้ิภพเพื่อผอ่น
คลาย ความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปร้ีกระเปร่าผวิพรรณสดใสมีน ้ามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญ ของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญ่ีปุ่น 
 

วนัทีส่าม  โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ – ซปัโปโร                                          (B / L / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่2 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟุราโนะ  ตัง้อยู่บรเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดรั้บฉายาวา่ “เฮะ โซะ 

โนะ มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟารม์ สวนสวยแห่งนีป้ลกู
โดยครอบครัวโทมติะทีไ่ดม้กีารสบืทอดมากวา่ 70 ปี เริม่จากการปลกูเพื่อ

ชมความงามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีงโดย

ไดน้ าตน้ลาเวนเดอร์มาจากประเทศฝร่ังเศส
เขา้มาปลูก จากนั้นภายในเวลา 3 ปี ไดน้ า

ดอกลาเวนเดอร์มาสกัดเป็นน ้ าหอมและได ้
ความนิยมตลอดมา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็

สามารถขยายพื้นที่ปลูกไดผ้ลผลิต จนมี
ชือ่เสยีงมาจนถงึปัจจุบัน นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาท่องเทีย่วในชว่งฤดรูอ้น

เพือ่ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ฤดกูาลบาน ประมาณชว่งปลายเดอืนมถิุนายน - ตน้เดอืน

สงิหาคม (ชว่งกลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด์ หรือ ป๊อปป้ี 
Oriental)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3 ) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางสู่เมอืงบเิอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตัง้อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ ือ่ว่า “Small Town Of The 

Most Beautiful Hills”  ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาววิ ระหวา่งสอง

ขา้งทางทีเ่ต็ม ไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีา
ครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลัง สลบัเนนิเขา น าทา่นชมสวนสวยอกีหนึง่ ณ เนนิ 4 ฤดูแหง่ดอกไมห้ลาก

สี Hill of Seasonal Colors หรือ  ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม  ชมทุ่งดอกไมช้ ิดิไซ  หรือ The Hill of 
Seasonal Colors มวีวิทวิทัศน์อันสวยงามของ ทุง่ดอกไมใ้นรูปแบบพาโนรามาทีส่ลับสบัเปลีย่นกันอวดสสีัน

สะพร่ังไปตามฤดกูาล ทัง้ฤดใูบไมผ้ลฤิดรูอ้นจนกระทัง่ใบไมร้่วง ใหไ้ดช้ืน่ชมกัน ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะท าให ้

ทา่นหลงรักเมอืงนี ้
 

 เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็น 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

ถ้าเดือนพ.ค.- ม.ิย. ไม่สามารถไป โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ได ้จะน าทุกท่านเดินทางไปเท่ียว 
Takino Suzuran Park ,  โรงงานช็อกโกแลต, โรงงานเบียร์ซัปโปโร 
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วันที่สี่            โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ   (B / L / อสิระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นที่ลาดต า่ของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็น

แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ !!!ไฮไลท์ บรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติกคลองแหง่นีส้ร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย

สนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีคร่ึงหนึ่ง

ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ2เมตร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5 ) ณ ภตัตาคาร  

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพพิิธภณัฑ์

กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึง่ในสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์

เมือง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเก่าแก่ที่มีอายกุวา่สองร้อยปี โดยปัจจบุนัสองข้างทางของถนนแหง่นี ้

ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึร้านขายเคร่ืองแก้ว และผลติภณัฑ์ทีท่ าจากแก้วในแบบ

ตา่งๆ ทีน่า่สนใจ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุ้ง หอย ป ูปลา ที่ถกูปรุงรสได้

อยา่งถึงเคร่ือง และนัน่ก็ท าให้ถนนเส้นนีก้ลายเป็นแหลง่ ช้อปปิง้ยอดนิยมของเมืองวาตารุที่เหมาะส าหรับการเดินเลน่

อยา่งที่สดุ จุดชมซากุระ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของ

เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถงึแม้จะไมไ่ด้มี

ประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน เกา่แก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูิภาคคนัโต “ ถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นการค้าเก่าแก่ของเมืองซปั

โปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าตา่งๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ือง

ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมี

เกมเซน็เตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  นอกจากนัน้ท่ีนี่ยงัมีการตกแตง่บนหลงัคา

ด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

เยน็ อิสระรับประทานอาหาร เยน็ 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า             อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั                                                                                (B / อิสระ / อิสระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงได้

อยา่งเต็มอิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER 
เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) 
เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบั
สถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ัง
รถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR 
TOWER 

 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโม

เอะเระนุมะ 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก  สนามบนิชิโตเซ่ – สนามบนินานาชาติดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ ่สูส่นามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการ

อาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.            8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิ
ไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หาก
มกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ได้
ช าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรณุาช าระ 35 วนัก่อน
การเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และ
หนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั (ไมนั่บ
เสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้
สด  ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้ง
เสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบั
ราคาขึน้ 

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


