
 

 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HP) HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3 5D3N (XJ) 

 

 พเิศษสดุ ส ำหรบัลกูคำ้คนพเิศษของเรำ 
 บรกิำรอำหำรบนรอ้นและเครือ่งดืม่ ท ัง้ไปและกลบั 

 เมนซูำบ ูขำปู บฟุเฟ่ต ์ 
 โรงแรมใกลท้ีช่อ้ปป้ิง ชอ้ป้ิงอยำ่งจใุจ 
 อำบน ำ้แรแ่ช ่ออนเซน เพือ่สุขภำพ 

 น ำทำ่นเดนิทำงไปตลำดปลำโจไก เลอืกซือ้อำหำรทะเลสดๆ และรบัประทำนอำหำรทะเลสดๆใหม่ๆ ทกุวนั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ่ เด็กมเีตยีง พักเดีย่ว  

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

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

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

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



 

 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HP) HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3 5D3N (XJ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***ไม่มรีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

จอยแลนด ์หักคา่ตัว๋ออก 7,000 บาท 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                  (-- / -- / บรกิารบนเครือ่ง)  

20.00 น.       คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เท ีย่วบนิที ่XJ 620 
(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งด ืม่ บนเครือ่ง ม ือ้ท ี ่1) 

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

08.55 น.       เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรุาโนะ  ตัง้อยู่บรเิวณศูนยก์ลางของเกาะฮอก
ไกโด ไดรั้บฉายาวา่ “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมิ
ตะฟารม์ สวนสวยแห่งนีป้ลกูโดยครอบครัวโทมติะทีไ่ดม้กีารสบืทอดมากวา่ 
70 ปี เริม่จากการปลกูเพือ่ชมความงามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีงโดยไดน้ า
ตน้ ลาเวนเดอรม์าจากประเทศฝร่ังเศสเขา้มาปลกู จากนัน้ภายในเวลา 3 ปี ได ้
น า ดอกลาเวนเดอรม์าสกดัเป็นน ้าหอมและไดค้วามนยิมตลอดมา ดว้ย
ระยะเวลา 33 ปีก็สามารถขยายพืน้ทีป่ลูกไดผ้ลผลติ จนมชีือ่เสยีงมาจนถงึ
ปัจจบัุน นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในชว่งฤดูรอ้นเพือ่ชมทุง่ลา
เวนเดอร ์ฤดกูาลบาน ประมาณชว่งปลายเดอืนมถินุายน - ตน้เดอืนสงิหาคม 

(ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด ์

หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2 ) ณ รา้นอาหาร 
 เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็ก ๆ ทตัีง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่

ว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กทีแ่สนน่ารักของ
เมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาววิ ระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็ม ไป
ดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็น



 

 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HP) HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3 5D3N (XJ) 

ฉากหลัง สลับเนนิเขา น าท่านชมสวนสวยอีกหนึง่ ณ เนนิ 4 ฤดูแห่งดอกไมห้ลากส ีHill of Seasonal Colors 
หรือ ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุ่งดอกไมช้ดิไิซ  หรอื The Hill of Seasonal Colors มีววิทวิทัศน์อันสวยงาม
ของ ทุ่งดอกไมใ้นรูปแบบพาโนรามาทีส่ลับสับเปลีย่นกันอวดสสัีนสะพร่ังไปตามฤดูกาล ทัง้ฤดูใบไมผ้ลฤิดูรอ้น
จนกระทั่งใบไมร้่วง ใหไ้ดช้ืน่ชมกัน ดอกไมห้ลายสสัีนทีจ่ะท าใหท้า่นหลงรักเมอืงนี ้

เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็น 

ทีพั่ก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่ 

น าทา่นไดสั้มผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่นความ

รอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิด ีเสรมิสขุภาพ ให ้

กระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ใน

สภาพคงทีค่วามอัศจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ น 

 

วันทีส่าม โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ีศาลเจา้ฮอกไกโด-ทานุกโิคจ-ิDUTY FREE     (B /อสิระ/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ” โอตารเุป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของ
ภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอตารุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ !!!
ไฮไลท ์บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแห่งนีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง
สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้ง 

 
 
เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน  

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑ์
กลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์
เมอืง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซาไกมาจเิป็นถนนเกา่แกท่ีม่อีายุกว่าสองรอ้ยปี โดยปัจจบัุนสองขา้งทางของถนนแห่ง
นีล้ว้นเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึรา้นขายเครือ่งแกว้ และผลติภัณฑท์ีท่ าจากแกว้ใน
แบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจยัิงเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง้ หอย ป ูปลา ทีถ่กู
ปรุงรสไดอ้ยา่งถงึเครือ่ง และน่ันกท็ าใหถ้นนเสน้นีก้ลายเป็นแหล่ง ชอ้ปป้ิงยอดนยิมของเมอืงวาตารทุีเ่หมาะ
ส าหรับการเดนิเล่นอยา่งทีส่ดุ จดุชมซากรุะ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้ม
กับความยิง่ใหญข่องเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบ
สขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูภิาคคันโต “ ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่น
การคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ตา่งๆ 
อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหลา่
วัยรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ียั่งมกีาร
ตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่
น าทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

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

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลาโจไก - อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                               (B / อสิระ / อสิระ) 

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

อิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสัมผัสเมอืงซปัโปโรแบบมุมสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมต๋ัวขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดูดใจทีร่วมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยูต่ดิกับสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็น
จดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสัตวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานชอ็กโกแลต 
 - 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 

เท ีย่วบนิที ่XJ 621 (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งด ืม่ บนเครือ่ง ม ือ้ท ี ่7) 
16.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ             6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.            8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วันแรก 1 ขวด 
11. ออกเสร็จ คา่บรกิาร รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1) ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
2) ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
3) ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
4) ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
 
 
 

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

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรอืเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร -์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคืน
เงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น 
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 

 
 

3.  

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


