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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่25 ก.พ.-1 ม.ีค. 62 28,987 28,987 10,900  

วันที ่4-8 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่11-15 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่18-22 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่25-29 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่1-5 เม.ย. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่8-12 เม.ย. 62 34,999 34,999 10,900  

วันที ่15-19 เม.ย. 62 45,999 45,999 12,900  

วันที ่22-26 เม.ย. 62 30,999 30,999 10,900  

วันที ่29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62 33,999 33,999 10,900  

วันที ่6- 10 พ.ค. 62 30,999 30,999 10,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัต ัว๋ออก 10,000 

 
 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

 

 
 

 
 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                     

23.59 น.       เวลานัดหมายนีเ้ป็นเวลานัดเพือ่ใหส้ะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

                                  Business / Stretch      Super                          ฯ 
-Business Seat = 5,000 บ                                     บ 
-Stretch Seat = 2,800 บ                                     บ 
-Super Seat = 1,600 บ                                     บ 

-Standard Seat = 1,000 บ                                                               บ 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์-         (B / L / D) 

04.15 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW931 
                                       (         1) 
12.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลังจาก

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
เทีย่ง บรกิารอาหาร (มือ้ที2่) SET BOX 

จากนัน้เดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก อสิระใหท้า่นเลน่สกแีละกจิกรรมตา่งๆ บนลานสก ีตามอธัยาศัย 
(คา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 
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ทีพ่ัก  KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า (มือ้ที ่2) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตข์าป ู

นําทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ

ผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิ

สขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผา

ผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน้ําแร่

แบบญีปุ่่ น 

 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํา้ - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  JTC 
DUTY FREEE  -               (B / L / -) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 เมอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงท่าสําคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่น
ทีล่าด  ตํ่าของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ี
ชือ่เสยีง ชม คลองโอตารุ หรอื “โอตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณ
โดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท์
ของทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 
1923 จากการถมทะเล เพื่อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย
สนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง 
ครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลอง
ดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอนํา้โบราณ ตัง้อยู่
ดา้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้นําท่านชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 
โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่
ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 
โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มอียู่มากมาย และผลงานที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของ
โรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว
ดว้ย 

เทีย่ง                        (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนโอโดร  ิซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ัง
ตะวันตกของตัวเมอืง เป็นสวนสาธารณะทีแ่บง่ตัวเมอืงเป็นซกีเหนอืใต ้มถีนนตัดผา่นเป็นชว่งๆ ภายในมสีวน
ไมด้อกไมป้ระดับปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น้ําพุ และงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้มสลับกับมา้น่ังทีม่ใีห ้
เลอืกน่ังพักผอ่น  
       ชม ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ 
ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบี
ตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด
ใหญ ่
นําท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสื้อผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตาม
อธัยาศัย 

คํา่     อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

 



  

4 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / 
อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และ
เย็น) 

 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่ง
เต็มอิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชม
ววิของเมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดู
ใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟ
ใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ย
ตวัเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานชอ็กโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโม

เอะเระนุมะ 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีห่า้                           –                 -สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
       ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ น
แปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป
จํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีทํ่าจากซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ทีเ่ป็น
หมู่บา้นใกล ้ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็น
อาคารทีไ่ดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 และยงัใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืน
อยู ่
นําท่านเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที่คกึคักและ
มากมาย  
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮอกไกโด 

เทีย่ง     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
                       บ   
14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW932 
                                       (         7) 
19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ             6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.            8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที่ยว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการ
ใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ี

ระบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ว 

5. มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

8. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรตั์ง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทัวรตํ์า่กวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 


