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เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง จอยแลนด ์ พกัเดี#ยว 

วันที� 28 ก.พ.- 4 ม.ีค. 62 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี#ยนแปลงคา่ต ั.วเครื#องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี4ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ8ในการปรบัราคาขึ4นตามสายการบนิ*** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                       
23.00 น.       คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง ชั %น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
วนัที#สอง สนามบนิชโิตเซะ -เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ -  ออิอน 

ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ - แชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ   (-- / L / --) 
02.20 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ เที#ยวบนิที# XJ 620 
10.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผ่าน

ขั %นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญี�ปุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที�ราเมนของ
ที�นี�มรีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ
คาว่าไดถ้อืกําเนดิขึ%นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทั %ง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็น
อาคารหลังคาเดยีว หมูบ่า้นราเมนที�รวบรวมรา้นดังขั %นเทพไวใ้นที�เดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวาม
เป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี%ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เท ี#ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มื4อที# 1) เมนู ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญี#ปุ่ น เพราะดว้ยความที#
กนิงา่ยและมรีสชาตทิ ี#หลากหลายจงึเป็นที#ถกูใจของคนญี#ปุ่ นทกุเพศทกุวยั 

บา่ย นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ี�
มชีื�อเสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึ�ง
ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลาย
มมุมอง เป็นเอกลักษณ์ที�ไม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอื�นๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้
ผ่านสระวา่ยนํ%าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที�อยู่ตรงกลาง
ของโซนหมขีั %วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวน
สัตว์แห่งนี%ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที�มีการจัดใหน้กเพนกวนิออกเดิน
ในชว่งฤดหูนาว จากนั%นนําทา่นชอ้ปปิ%ง ณ ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื%อของฝาก ของที�ระลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ%นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื%อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

คํ#า     อสิระอาหารคํ#าตามอธัยาศยั   
ที#พกั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

นําทา่นไดส้มัผัสความเป็นญี�ปุ่ นโดยแทก้บั การแชอ่อนเช็น
ธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ 
เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี%กระเปรา่ผวิพรรณสดใสมี
นํ%ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพ
คงที�ความอศัจรรยแ์หง่การอาบนํ%าแรแ่บบญี�ปุ่ น 

วนัที#สาม shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํ 4า - 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- DUTY FREEE  (B / อสิระ / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื4อที# 2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั%นเดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land") ลานสก ีพาโนรามา่ ที#

รวมกจิกรรมทางสก ีหลากหลาย เหมาะกบัทกุเพศทกุวยั หรอือสิระกบั
การถา่ยรปู ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ  
กจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ Snowmobile: เร ิ#มตน้ 10,000 เยนตอ่
คน Snow Raft: 600-1,000 เยนตอ่คน Banana Boat: 600-1,000 
เยนตอ่คน Sled: 200 เยนตอ่คน Tube: 200 เยนตอ่คน 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท ี#ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงท่าสําคัญของ
ซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตั %งอยู่บนที�ลาด  ตํ�าของภูเขาเท็งง ุ
ซึ�งเป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวที�มีชื�อเสยีง ชม คลองโอตาร ุ
หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึ�งไดรั้บการปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที�นี� คือ บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งนี%สรา้งเมื�อปี 1923 จากการถมทะเล เพื�อใช ้
สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่ภายหลัง
ไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มี
การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย นําทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญท่ี�สดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวาม
เกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มือง ชมนาฬกิาไอนํ 4าโบราณ ตั %งอยู่
ดา้นหนา้ของตัวอาคาร จากนั%นนําทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนั%นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันี%เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใช ้
หรอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชีื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั %งขึ%นตั %งแต่
ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแหง่นี%ก็คอืโคมไฟแกว้  
และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี%ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย 
นําทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื%อสนิคา้ปลอดภาษี ทั %ง  เสื%อผา้ นํ%าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย  

คํ#า     บรกิารอาหารคํ#า (มื4อที# 3) ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตข์าป ูพรอ้มนํ%าจิ%มสดุเด็ด 
ที#พกั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที#ส ี# อสิระทอ่งเที#ยวเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื4อที# 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเที#ยว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปปิ4 งไดอ้ยา่งเต็ม

อิ#ม หรอืถา้หากทา่นตอ้งการที�จะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัVวขึ%น จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที�ดงึดดูใจที�รวมทั %ง
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึ�งเป็น
จดุเริ�มตน้ในการทอ่งเที�ยวหรอืการเลอืกซื%อสนิคา้ ทา่นสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่
ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปปิ%งสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปปิ%ง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
ที#พกั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที#หา้ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                        
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื4อที# 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
12.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เที#ยวบนิที# XJ 621  
18.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 



 

 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี#ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื#อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั%นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั%นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทัวรท์ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ%าแร่ธรรมชาตเิทา่นั%น) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัVวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื%อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

7. คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ#นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที#สนามบนิดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

ทางบรษิทัเร ิ#มตน้และจบการบรกิารที#สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั4น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั.วเครื#องบนิหรอืยานพาหนะอื#นๆ 
เพื#อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั4น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี4ที#เกดิข ึ4น 

เนื#องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที#นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั4นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที#จะสํารองต ั.วเครื#องบนิ หรอืยานพาหนะอื#นๆ 

 

* ต ั.วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี#น ั#ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที#น ั#งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที#น ั#งบนเครื#องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั4น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี#ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที#แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที#ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที#ตรวจคนเขา้

เมอืงที#ประเทศญี#ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#เกดิข ึ4นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที#ประเทศญี#ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที#ยวบนิถดัไปที#มที ี#น ั#งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั.วเครื#องบนิ 
ท ั4งนี4แลว้แตท่างเจา้หนา้ที#ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั4งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ4นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ8ในการเลื#อนการเดนิทาง หรอืเปลี#ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที#เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื#อนไขการเปลี#ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี#ยนชื#อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั %งเทา่นั%น หากแจง้หลังจากนี% ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั %งเทา่นั%น หากแจง้หลังจากนี% ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัVวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัVวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื#อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื#อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื#อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี% 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที#ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั4งหมดของ
คา่บรกิารที#ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที#ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัVวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี%  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 
 
 
 
 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี#ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี#ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั4นในประเทศญี#ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื#อการทอ่งเที#ยว เยี#ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื#นเอกสารในข ั4นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื#อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี#ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี4 

- ต ั.วเครื#องบนิขาออกจากประเทศญี#ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ#งที#ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#อาจเกดิขึ4นในระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื#อ ที#อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื#นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที#พํานกัในประเทศญี#ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ%นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ%น และรวมกันทกุ
ชิ%นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั%น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื%อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื%อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี% หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั%น 
2. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัVวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั %งนี% บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี%คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั%น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิn 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัVวเครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื%อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
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