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 พเิศษสดุ ส ำหรบัลกูคำ้คนพเิศษของเรำ 
 บรกิำรอำหำรบนรอ้นและเคร ือ่งดืม่ ท ัง้ไปและกลบั 
 เมนูซำบ ูขำปู บฟุเฟ่ต ์ 
 โรงแรมใกลท้ ีช่อ้ปป้ิง ชอ้ป้ิงอยำ่งจใุจ 

 อำบน ำ้แรแ่ช ่ออนเซน เพือ่สุขภำพ 
 น ำทำ่นเดนิทำงไปตลำดปลำโจไก เลอืกซือ้อำหำรทะเลสดๆ และรบัประทำนอำหำรทะเลสดๆใหม่ๆ ทกุวนั 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทัวร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ่ เด็กมเีตยีง พักเดีย่ว  

วนัที ่2-6 ม.ิย. 62 19,876 19,876 8,900  

วนัที ่5-9 ม.ิย. 62 20,876 20,876 8,900  

วนัที ่9-13 ม.ิย. 62 19,876 19,876 8,900  

วนัที ่16-20 ม.ิย. 62 19,876 19,876 8,900  

วนัที ่23-27 ม.ิย. 62 19,876 19,876 8,900  

วนัที ่30 ม.ิย.- 4 ก.ค. 62 21,876 21,876 8,900  

วนัที ่3-7 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่7-11 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่10-14 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่14-18 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่17-21 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่21-25 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่28 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  

วนัที ่31 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  

วนัที ่4-8 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่7-11 ส.ค. 62 24,876 24,876 8,900  

วนัที ่11-15 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  

วนัที ่14-18 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  

วนัที ่18-22 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่21-25 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  

วนัที ่25-29 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62 23,876 23,876 8,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หักคา่ตัว๋ออก 7,000 บาท 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาข ึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                  (-- / -- / บรกิารบนเครือ่ง)  

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 

(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง มือ้ที ่1) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิาวา - โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์   (- / L/อสิระ)                                            

08.55 น.       เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟรุาโนะ  ตัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอก
ไกโด ไดร้บัฉายาวา่ “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมิ
ตะฟารม์ สวนสวยแหง่นี้ปลกูโดยครอบครัวโทมติะทีไ่ดม้กีารสบืทอดมากวา่ 
70 ปี เริม่จากการปลกูเพือ่ชมความงามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีงโดยไดน้ า
ตน้ ลาเวนเดอรม์าจากประเทศฝรั่งเศสเขา้มาปลกู จากนัน้ภายในเวลา 3 ปี ได ้
น า ดอกลาเวนเดอรม์าสกดัเป็นน ้าหอมและไดค้วามนยิมตลอดมา ดว้ย
ระยะเวลา 33 ปีก็สามารถขยายพืน้ทีป่ลกูไดผ้ลผลติ จนมชีือ่เสยีงมาจนถงึ
ปัจจบุัน นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาท่องเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นเพือ่ชมทุ่งลา
เวนเดอร ์ฤดกูาลบาน ประมาณชว่งปลายเดอืนมถิุนายน - ตน้เดอืนสงิหาคม 
(ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด ์
หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2 ) ณ รา้นอาหาร 
 เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็ก ๆ ทตีัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ือ่

วา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนน่ารักของ
เมอืงนี้อยูท่ีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาววิ ระหว่างสองขา้งทางที่เต็ม ไป
ดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝรั่งสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็น
ฉากหลัง สลับเนินเขา น าท่านชมสวนสวยอกีหนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไมห้ลากส ีHill of Seasonal Colors 
หรอื ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุ่งดอกไมช้ดิไิซ  หรือ The Hill of Seasonal Colors มวีวิทวิทัศน์อันสวยงาม
ของ ทุ่งดอกไมใ้นรูปแบบพาโนรามาทีส่ลบัสับเปลีย่นกันอวดสสีันสะพรั่งไปตามฤดูกาล ทัง้ฤดูใบไมผ้ลฤิดูรอ้น
จนกระทั่งใบไมร้่วง ใหไ้ดช้ืน่ชมกนั ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะท าใหท้่านหลงรักเมอืงนี้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทีพั่ก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเท่า 

น าท่านไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิด ีเสรมิสขุภาพ ใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญ

ของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ น 

 
 

วนัทีส่าม โอตารุ - คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีศาลเจา้ฮอกไกโด-ทานุกโิคจ-ิDUTY FREE     (B /อสิระ/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงโอตาร”ุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต า่ของ
ภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ !!!
ไฮไลท ์บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรบั
เป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง
สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้ง 

 
 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์
เมอืง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซาไกมาจเิป็นถนนเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่สองรอ้ยปี โดยปัจจบุันสองขา้งทางของถนนแหง่
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นี้ลว้นเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึรา้นขายเครือ่งแกว้ และผลติภณัฑท์ีท่ าจากแกว้ใน
แบบตา่งๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจยิงัเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง้ หอย ป ูปลา ทีถู่ก
ปรุงรสไดอ้ยา่งถงึเครือ่ง และน่ันก็ท าใหถ้นนเสน้นี้กลายเป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงยอดนยิมของเมอืงวาตารทุีเ่หมาะ
ส าหรับการเดนิเลน่อยา่งทีส่ดุ จดุชมซากรุะ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้ม
กบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบ
สขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดงัเชน่ภมูภิาคคนัโต “ ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่น
การคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ 
อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่
วยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมกีาร
ตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่
น าท่านสู ่DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4 ) ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูขาป ูบฟุเฟ่ต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพั่ก  DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลาโจไก - อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                               (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 น าทา่นเดนิทางไปตลาดปลาโจไก เลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆ และรบัประทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ ทกุวนั 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็ม

อิม่ หรอืถา้หากท่านตอ้งการทีจ่ะสมัผสัเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัว๋ข ึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็น
จดุเริม่ตน้ในการท่องเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ท่านสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง แหลง่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารุยามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ– สนามบนิดอนเมอืง                                                   (-- / บรกิารบนเครือ่ง/--)                                      

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) แบบ SET BOX 
09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง มือ้ที ่7) 
16.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.            8.หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วนัแรก 1 ขวด 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1) คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
2) คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
3) คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
4) ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
5) ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดทุ้กกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้  

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน 
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 

 
 

3.  

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


