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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเด ี'ยว 

วนัที& 22-26 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 29 พ.ค.-2 ม.ิย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900 วนัวสิาขบชูา 
วนัที& 5-9 ม.ิย. 61 23,777 23,777 23,777 15,777 8,900  
วนัที& 12-16 ม.ิย. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,900  
วนัที& 19-23 ม.ิย. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,900  
วนัที& 26-30 ม.ิย. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,900  
วนัที& 3-7 ก.ค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 8,900  
วนัที& 5-9 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 14-18 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 21-25 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 28 ส.ค.-1 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 4-9 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 11-15 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
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วนัที& 16-20 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 18-22 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 23-27 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 25-29 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วนัที& 21-25 ต.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 8,900 วนัปิยมหาราช 

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี2ยนแปลงคา่ต ั7วเคร ื2องบนิภาษสีนามบนิภาษนีํ +ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ/ในการปรบัราคาข ึ6นตามสายการบนิ*** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                        (-- / -- / --)  
20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที* สนามบนิดอนเมอืง ชั 4น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X มเีจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี;ปุ่ น โดยสายการบนิ เท ี$ยวบนิที$ XJ 620 

(บรกิารอาหารรอ้นและเครื0องด ื0ม บนเครื0อง) 
วนัที&สอง สนามบนิชโิตเชะ - หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ- ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์มสีนีํ 3าตาล (ไมร่วมคา่กระเชา้และคา่เขา้) 

- คโิรโระ รสีอรท์ - อาบนํ #าแรอ่อนเซ็น – บฟุเฟ่ขาป ู                                                ( - / L / D ) 
08.55 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี;ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ;นเร็วกวา่ไทย 2 ชั;วโมง) 

หลงัจากผา่นขั ,นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญี<ปุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึนําทา่นชม 
หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื “หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya 

ที#เรยีกวา่หบุเขานรกนั1นเพราะที#นี#มทีั 1งบอ่โคลนและบอ่นํ+ารอ้นที1เดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั1วบรเิวณเสมอืนนร
กที$ม ีกระทะทองแดงที$มคีวนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา 

และถอืเป็นแหลง่กําเนดินํ3าแรแ่ละออนเซนที8มชี ื8อเสยีงที8สดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิ
อดุมไปดว้ยแรก่ํามะถนัซึ6งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานมิลีกัษณะ เป็นเนนิ เขา 
มทีางเดนิใหนั้กทอ่งเที1ยวไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตติลอดขา้งทาง จากนั@นนําทา่นชม 
ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนีํ 3าตาล (ไมร่วมคา่เขา้หม ี850 เยน)ซึ&งหมสีนํี-าตาลนั-นเป็นหมพีันธุท์ ี&หายาก 
มถีิ%นกํานดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได ้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ 
และหมูเ่กาะครูนิเทา่นั1น แตก่ค็อ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นุรักษ์ 
พันธุห์มสีนํี,าตาลแหง่นี,ภายในมฝีงูหมสีนํี'าตาลนับรอ้ยตวัทา่มกลางธรรมชาตทิี9สมบรูณแ์ละเหมาะสม รวมทั 'งยงัม ี
หมสีนํี'าตาลที,ทางศนูยส์ตา๊ฟเอาไว ้ขอ้มลูเกี,ยวกบัหมสี ีและยงัมรีา้นขายของที,ระลกึที,เกี,ยวกบัหมอีกีดว้ย 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื1อที3 1) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําคณะเดนิทางเขา้สูท่ ี2พัก อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 
ที#พัก  KIRORO RESORT ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
คํ#า  บรกิารอาหารคํ*า (มื-อที* 2) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตข์าป ู
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นําทา่นไดส้มัผัสความเป็นญี4ปุ่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ
ผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื2อผอ่นคลายความเมื2อยลา้ 
เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี*กระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนํี*ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่
นสภาพคงที*ความอศัจรรยแ์หง่การอาบนํ:าแรแ่บบญี*ปุ่ น 

วนัที&สาม โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอนํ )าโบราณ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – 
ชมซากรุะตามฤดกูาล - JTC DUTY FREE – ถนนทานกุโิคจ ิ                                                      (B / 
L / อสิระ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มื0อที2 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่สําคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั ;งอยูบ่นที?ลาด  
ตํ#าของภเูขาเท็งง ุซึ#งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที#มชี ื#อเสยีง ชม คลองโอตาร ุหรอื “โอตารอุนุงะ” 
มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง 

โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบซึ4งไดร้ับการปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องที4นี4 คอื 
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี7สรา้งเมื(อปี 1923 จากการถมทะเล 
เพื$อใชส้ําหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเกบ็ไวท้ี$โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง 
ครึ$งหนึ$งเพื$อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึ$งหนึ$งไวเ้ป็นสถานที$ทอ่งเที$ยว 
มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศยั 
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึ'งในรา้นคา้ที'ใหญท่ี'สดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี'ปุ่ น 
โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ<งในสถานที<สําคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืง 
ชมนาฬกิาไอนํ+าโบราณ ตั +งอยูด่า้นหนา้ของตวัอาคาร 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื1อที3 4) ณ ภตัตาคาร   
จากนั&นชมศาลเจา้ฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดเิมจทิรงมพีระบรมราชโองการ  
โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง “ศาลเทพเจา้แหง่การบกุเบกิ 3 องค”์ 
เพื$อเป็นที$พึ$งทางจติใจของค  

ณะผูบ้กุเบกิใหม้กีําลงัใจที6จะฟันฝ่าอปุสรรคความยากลําบากในการบกุเบกิป่าบรสิทุธิ3 ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 
โดยในสมยันั)นชมิาโยชทิาเกะ ทตูบกุเบกิผูเ้ป็นคนดําเนนิการออกแบบวางผังเมอืงซปัโปโร 
เป็นผูต้กลงใจที0จะสรา้งศาลเจา้ขึ8น ณ 
พื#นที'ของมารยุามะที'ถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขาทั #งสามดา้นและอกีดา้นแผข่ยายออกสูทุ่ง่ราบ 
ในปัจจบุนัจงึมกีารสกัการะเทพสี4องค ์และยงัคงมคีวามเกี4ยวขอ้งผกูพันกบัวถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึJง 
เร ิ$มตั (งแตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม ่การปัดเป่ารังควาญ วนัเซต็สบึนุ พธิสีมรสและอื$นๆ เป็นตน้ 
หากคณะเดนิทางตรงชว่งที3ซากรุะบาน นําทา่นชมดอกซากรุะสชีมพ ูทา่มกลางบรรยากาศสดุโรแมนตกิ 
บรเิวณศาลเจา้ฮอกไกโด จากนั4นนําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื2อสนิคา้ปลอดภาษีทั 2ง  เสื2อผา้ 
นํ#าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั จากนั#นชม ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร 
โดยมพีื(นที+ทั (งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื7องดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ยงัมรีา้นอาหารมากมายทั 8งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนืBองจากมเีกมเซน็เตอร ์
และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100 เยน 
นอกจากนั'นที*นี*ยงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

คํ#า  อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั 
ที#พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที&ส ี& Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก -โรงงานช็อกโกแลต-โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       (B/อสิระ/อสิระ) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื0อที2 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูส่วน Takino Suzuran Park โดดเดน่ดว้ยปฎมิากรรมกองหนิจําลอง STONEHENGE 
จากหมูเ่กาอสีเตอร ์ชมหนิแกะสลกัรปูโมอายที:เรยีงรายรอคอยตอ้นรับผูม้าเยอืนอยูท่กุๆฤดกูาล 
นอกเหนอืจากนี*ภายในสวนยงัมรีปูปั*นทองสมัฤทธิ:พระพทุธรปูองคใ์หญไ่ดบทุซ ึ
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ซึ#งมกีารออกแบบดว้ยพทุธลกัษณะของนกิายชนิโต พรอ้มบรรยากาศสดุสงบของทวิเขาที@รายรอบและสวนสวย 

 
เที$ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั 
 นําทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลที3ใหญท่ี3สดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที+คกึคกัและมากมาย 

ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั%วฮอกไกโด นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร 
ระหวา่งทางนําทา่นไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิ ิ(ชมดา้นนอก) 
เป็นโรงงานผลติชอ็คโกแลตยี4หอ้ "ชโิรย่ โคยบโิตะ" (Shiroi Koibito) 
ที#มชี ื#อเสยีงที#สดุในเกาะฮอกไกโด ตวัอาคาร 

ของโรงงานถกูสรา้งขึ.นในสไตลย์โุรปที9แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซื0อเป็นของฝากตามอธัยาศยั 
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร ฮอกไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รั :งแรกของประเทศญี@ปุ่ น 
เมอืงซปัโปโรจงึเป็นแหลง่ผลติที8เกา่แกท่ี8สดุ และเป็นยี8หอ้ที8นยิมที8สดุในประเทศ ซึ8งมกีารกลั8นเบยีรต์ั Eงแต ่ปี 
1877 มาจนถงึปัจจบุนั และยงัสง่ออกไปทั2วโลกอกีดว้ย พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Museum) 
เปิดเมื'อปี 1987 ในสมยัเมจเิคยเป็นโรงกลั'น ภายในพพิธิภณัฑจ์ะแนะนําประวตัขิองเบยีรใ์นญี'ปุ่ น 
และกระบวนการขั ,นตอนการผลติเบยีร ์(แตไ่มค่อ่ยมขีอ้มลูภาษาองักฤษมากนัก) หลงันทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์ร ี
ถดัจากพพิธิภณัฑเ์ป็นที4ตั 6งของสวนเบยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื 
Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกบัการดื.มเบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนื:อแกะ 
ซึ#งเป็นอาหารทอ้งถิ#น 

คํ#า     อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั 
ที#พัก  T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที&หา้ สนามบนิชโิตเซะ– สนามบนิดอนเมอืง                                                                                        
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มื0อที2 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เท ี$ยวบนิที$ XJ 621 (บรกิารอาหารรอ้นและเครื0องด ื0ม บนเครื0อง) 
16.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี/ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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* ทางบรษิทัเร ิ*มตน้ และจบ การบรกิาร ที*สนามบนิดอนเมอืง 
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองต ั<วเครื>องบนิ 

หรอืพาหนะอยา่งหนึ-งอยา่งใดที-ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี:เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที%นอกเหนอืจากโปรแ

กรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั2นทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% 
กอ่นที'จะสาํรองพาหนะ* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั&วเครื+องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื,อ ตามที/ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที-ยวตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที2ม ี
7. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.            8.หวัหนา้ทวัรนํ์าเที-ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื7อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํ#าดื'มวนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% และภาษีหกั ณ ที-จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครืDองดืDมทีDสัDงเพิDม 
3. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที,หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ5นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที(สนามบนิดอนเมอืง 
ในวนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั$งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึ$นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธ ิ*ในการเล ื2อนการเดนิทาง หรอืเปลี2ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ(ในการยดึมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ั:งหมด เนื$องจากทางบรษิทัฯ 
ไดช้ําระคา่ต ั-วเคร ื1องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที1เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที1เหลอื กรณุาชําระ 30 
วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ื$อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื.อนการเดนิทาง นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี. 
(ผูม้ชี ื(อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที4บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ4งเพื4อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กั
ษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี, (ผูม้ชี ื(อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที6บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ6งเพื6อทําเรื6องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที5ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื5อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีF 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที-ชาํระแลว้ ***ใน 
กรณีท ี&วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทั #งนี# 
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที4ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที4ชาํระแลว้เนื4องในการเตรยีมการจัดการนําเที4ยวใหแ้กนั่กทอ่
งเที%ยว เชน่ การสํารองที%นั%งตั3วเครื%องบนิ การจองที&พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื6อขาดแบบมเีงื+อนไข หรอืเที+ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั >งหมด   

* ต ั#วสายการบนิไมส่ามารถระบทุ ี5น ั5ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที/น ั/งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที)น ั)งบนเครื)องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั,น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี<ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที*แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที*ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที/ตรวจคนเขา้เมอื
งที$ประเทศญี$ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึEนทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที8ประเทศญี8ปุ่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที:ยวบนิถดัไปที:มที ี:น ั:งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั+วเครื1องบนิ 
ท ั#งนี#แลว้แตท่างเจา้หนา้ที1ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี= วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที9รัฐบาลประกาศในปีนั@นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ'ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที7ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

 เง ื$อนไขและขอ้กาํหนดอื$นๆ 
 1. ทวัรน์ี(สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยวเทา่นั(น 
 2. ทวัรน์ี(เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที=ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
 ทั #งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
 ทั #งหมดใหแ้กท่า่น 
 3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที8มนัีกทอ่งเที8ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดย
 จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี&ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่  
 และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที6มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที6ยวทกุทา่นยนิดทีี6จะชาํระ
 คา่บรกิารเพิ*มจากการที*มนัีกทอ่งเที*ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที*ทางบรษัิทกําหนดเพื*อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
 ยนิดทีี'จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
 4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืBอ นามสกลุ คํานําหนา้ชืBอ 
 เลขที&หนังสอืเดนิทาง และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั5วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&มไิดส้ง่หนา้
 หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 
 5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการเปลี6ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื6อใหส้อดคลอ้งกบั
 สถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที7เดนิทางจรงิของประเทศที7เดนิทาง ทั =งนี= บรษัิทจะคํานงึถงึความ
 ปลอดภยัของนักทอ่งเที0ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
 6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีAเพิAมขึDนของนักทอ่งเทีAยวทีA
 มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความ
 เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี4ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
 สดุวสิยัอื*น เป็นตน้ 
 7. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอตัราแลกเปลี6ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที6ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั-น ทาง
 บรษัิทขอสงวนสทิธิ.ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ7มขึ:น ในกรณีที7มกีารเปลี7ยนแปลงอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตรา
 ตา่งประเทศ คา่ตั-วเครื0องบนิ คา่ภาษีเชื9อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี0ยนแปลงเที0ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที5จะนําตดิตวัขึ>นเครื5องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิ&น 
และรวมกนัทกุช ิ.นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ5งมซีปิล็อคปิดสนทิ 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที4ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัEน 
ถา้ส ิ&งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที1โหลดใตท้อ้งเครื1องบนิเ
ทา่นั&น  
2. สิ#งของที#มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ 
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที9โหลดใตท้อ้งเครื9องบนิเทา่นั@น  
3. ประเทศญี)ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี)ทํามาจากพชื และเนื%อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื$อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื1อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที1จะมาจากสิ1งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที1ตรวจพบ 
จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที5สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ/ในการออกทวัรต์ ั5งแต ่30 ทา่นขึ'นไป หากมลีกูทวัรต์ํ#ากวา่นี*อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาข ึ*น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 5งส ิ5นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีBยวบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที3ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที3ตรวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หนา้ที,กรมแรงงานทั *งจากไทย และตา่งประเทศซึ7งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที5มคีวามประสงคท์ี5จะเดนิทางไปทอ่งเที5ยวเทา่นัAน 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

ผูท้ ี&ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั6นในประเทศญี&ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื9อการทอ่งเที(ยว เย ี(ยมญาต ิ
หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื)นเอกสารในข ั3นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื)อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี)ปุ่ น* 
ดงัตอ่ไปนี+ 

- ต ั#วเคร ื)องบนิขาออกจากประเทศญี)ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ#งท ี#ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#อาจเกดิข ึ>นในระหวา่งท ี%พํานกัในประเทศญี%ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื#อ ที#อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื4นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กาํหนดการเดนิทางระหวา่งที0พํานกัในประเทศญี0ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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4.ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 4งส ิ4น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที?ยวบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมื*อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง 
ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

 
 

7.  
 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั8ง 


