
  

 

 

 

 

 

 

 

 
เยือนญี	 ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด                               

ชมอาณาจกัรแห่งกลอ่งดนตรีนบัหมื	นชิ( น ดื	มดํ 	ากบัความงามของเมืองโอตารุ  
ตื	นตาตื	นใจกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากสีที	บานแข่งกนัทั 	วเขา 
เยอืนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที	ขึ( นชื	อที	สุดของฮอกไกโด 

   

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์; ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
แช่นํ(าพรุอ้น สไตลญ์ี	ปุ่นฮอกไกโด  

ราคาเพียง  =>,@AA บาท 
 

เดินทางเดือน กรกฎาคม C>DA 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
CH.AA น. พรอ้มกันที	สนามบินสุวรรณภูมิ ชั(น = ประตูหมายเลข 10 สายการบินเอเชีย แอตแลน

ตคิ แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์W เพื	อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั(นตอนการเช็คอิน 
CC.>A น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น โดยเที�ยวบินที� HB7904  
  บรกิารอาหารและเครื	องดื	มบนเครื	อง 
วนัที	สอง ชิโตเสะ – ซปัโปโร – ทาํเนียบรฐับาลเก่า – สวนโอโดร ิ– หอนาฬิกาซปัโปโร – 
   โทมิตะ ฟารม์ 
AR.>> น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผ่านขั!นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศญี�ปุ่นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ 
ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั > ของญี	ปุ่น ผังเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง
หมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทั �วไปในญี�ปุ่นซึ�งไดร้บัคาํแนะนําและพฒันา
จากผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมริกนั ดงันั!นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผืนผา้ตามพื! นฐานการ
วางผงัเมืองของอเมริกา 

 จากนั!น นําท่านชมดา้นนอกของ ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ�มก่อสรา้งเมื�อปี พ.ศ. 
2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาที�ใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที�ทาํมาจาก
หมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี! ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที�เห็น
นั!นไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลืออยู่ไม่กี�แห่ง จึงได้รับการขึ! นทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมสาํคญัของชาติเมื�อปีพ.ศ. 2512  

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั!นนําท่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที�เก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณ์ที�สาํคญั
ของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึ�ง สรา้งตั!งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั 
ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลี�ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั!งแต่ พ.ศ.2424 
จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ที�อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานาน
จึงไดร้บัการขึ! นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที�สาํคญัอีกแหง่หนึ�งของญี�ปุ่น  

เที	ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที�อยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไท

เซ็ทสึ และเทือกเขายบูาริ ทาํใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบนั!นเป็น
ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภณัฑท์างการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําท่านสู่ 
โทมิตะ ฟารม์ ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะไดพ้บกับดอกไมน้านา
ชนิดตามฤดูกาล (ขึ! นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลา
เวนเดอรแ์ละดอกป๊อปปี!  ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลว้เป็นดอก
คอสมอส ซึ�งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไมต่้างกนัไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที	 
(ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระใหท่้านชื�นชมความงามของทุ่ง
ดอกไมที้�ไกลสุดลกูหลูกูตา จนขนานนามกนัวา่เนินเขาสายรุง้  

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ 	า บรกิารอาหารคํ 	า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที	พกั  ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรอื SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที	สาม พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโคยาม่า – บิเอะ – เนินเขาชิคิไซ – ออนเซ็น  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดินทางเขา้สู่  พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโคยาม่า เป็นหนึ�งในโรงผลิตสาเกญี�ปุ่นคุณภาพ
ยอดเยี�ยมและมีชื�อเสียงของเกาะฮอกไกโด รูจ้ ักสาเกแบบเจาะลึก ตั!งแต่การทําสาเกแบบ
ดั!งเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขั!นตอนสุดทา้ยก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค แวะดื�มดํ �ารสชาติที�
แตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รบัรองจะติดใจ 

 
 
 
 
 
 
 
เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั!นนําท่านเดินทางผ่านชม เมืองบิเอะ”เมืองเล็กๆ ที�ตั!งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที�
ไดชื้�อว่า “Small Town Of The Most Beautiful 
Hills” ความเล็กที�แสนน่ารักของเมืองนี! อยู่ที�
ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสอง
ขา้งทางที�เต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ย์สีเหลือง
ทองตดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝรั �งสีเขียวสด
โดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลัง
สลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ 
นับเป็นสถานที�ที�สวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูป

และบนัทึกไวใ้นความทรงจาํอยา่งยิ�ง โดยสถานที�แหง่นี! เป็นที�รูจ้กักนัดีและไดร้บัความนิยมของ
ชาวญี�ปุ่นเพราะไดถู้กใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรแ์ละโฆษณาสินคา้ต่างๆ จากนั!นนําท่าน
เดินทางสู่ เนินเขาชิกิไซ(Shikisai Hill) ซึ�งเป็นสวนดอกไมที้�หลากหลาย รวมถึงดอกลาเวน
เดอร ์สามารถเดินไปตามทางเดิน เช่ารถกอลฟ์ หรือนั�งรถแทรกเตอรผ่์านทุ่งก็ไดเ้ช่นกนั ใน
ฤดหูนาวก็จะมีบริการรถยนตพิ์เศษที�ขบับนหิมะ นอกจากนี! ยงัมีทุ่งดอกไมข้นาดเล็ก คือ ฟารม์
คนัโนะ(Kanno Farm) ที�ตั!งอยูร่ะหวา่งทางที�เชื�อมเมืองบิเอะกบัเมืองฟรูาโน่ 

คํ 	า  บรกิารอาหารคํ 	า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

 

 

 

 

 

 

ที	พกั  KIRORO RESORT  หรอืระดบัเดียวกนั หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ(าแร่
ธรรมชาตเิพื	อผ่อนคลายความเมื	อยลา้และจะทาํใหผิ้วพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

 
วนัที	สี	  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี–พิพิธภณัฑเ์ครื	องแกว้- ซปัโปโร- 

โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด - DUTY FREE  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ�งถือเป็นเมืองท่าที�มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนนั!น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนื�องจากในอดีต เมืองโอ
ตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหว่างประเทศญี�ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระ
ใหท่้านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุ
เป็นคลองที�เกิดขึ! นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถ่าย
สินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจ้ึงถมคลองครึ�งหนึ� งเป็นถนนสําหรับ
นักท่องเที�ยวแทนโกดงัต่างๆ ซึ�งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และได้
ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลึกนั�นเอง  

 
 
 
 
 
 
 จากนั!นนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึ�งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี

ในรปูแบบต่างๆ สวยงามมากมายที�ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั!งยงัสามารถเลือก
คิดแบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของตวัเองขึ! นมาเป็นที�ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้ก
ดว้ย นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื	องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํให้
เครื�องแกว้ที�ออกมามีรปูแบบและสีที�แตกต่างกนั 

เที	ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที�หมู่บา้นอิชิยะซึ�งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที�มี
ชื�อเสียงที� สุดของญี� ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื! อช็อกโกแลตต่างๆและที�พลาดไม่ไดเ้ลยคือ 
ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซึ�งเป็นช็อกโกแลตที�ขึ! นชื�อที�สุดของที�นี� เลยทีเดียว 
หรือเดินถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที�ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์
ยุโรป นอกจากนี! ท่านจะไดเ้ลือกซื! อช็อคโกแลตที�หาซื! อที�ไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติั
ความเป็นมาของโรงงานอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที�สรา้ง
ตั!งแต่ปี 1871 ซึ�งแต่เดิมศาลเจา้นี! มีชื�อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วาม
เลื�อมใสศรทัธามาก เพราะเชื�อกนัว่าเป็นที�สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทักษ์เกาะฮอกไกโด
และคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั!งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี!  ดงันั!นคนทอ้งถิ�นจึง
นิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื�อเพื�อเป็นขวญัและกําลังใจ จากนั!นนําท่านชอ้ปปิ! งสินคา้
เครื�องสาํอางค ์อาหารเสริม เครื�องประดบัคุณภาพดีที�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้
ท่านชอ้ปปิ! งตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

คํ 	า บริการอาหารคํ 	า ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์( งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 
และซูชิหนา้ตา่งๆ 

ที	พกั  TMARK CITY HOTEL SAPPORO / HOTEL SUNROUTE NEW SAPPORO  หรอืระดบัเดียวกนั 
  
วนัที	หา้ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.55 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเที	ยวบินที	 HB7905 
  บรกิารอาหารและเครื	องดื	มบนเครื	อง 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั jวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั!งก่อนทาํการ 
ออกตั jวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 
“ 

  
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

C-; ท่าน 

H เด็ก C ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินHCปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินHCปี) 

พกัเดี	ยว 
เพิ	ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั uว 
AC – AD กรกฎาคม C>DA =>,@AA =>,@AA =>,@AA v,AAA CR,@AA 
A@ – H; กรกฎาคม C>DA =>,@AA =>,@AA =>,@AA v,AAA CR,@AA 
C; – CR กรกฎาคม C>DA =>,@AA =>,@AA =>,@AA v,AAA CR,@AA 
;A ก.ค.- A; ส.ค. C>DA =>,@AA =>,@AA =>,@AA v,AAA CR,@AA 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ	น 
ทา่นละ CAAA เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง C ขวบ 10,000 บาท 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางในแตล่ะครั(งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน ;A ท่านขึ( นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxในการเลื	อนการเดินทาง หรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ HA,AAA.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิxในการ
คืนมัดจาํทั(งหมด เนื	องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั uวเครื	องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที	
เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ(ามนัที	ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที	เหลือ กรุณาชาํระ CH วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ H. ตั uวเมื	อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื	องจากเงื	อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื	องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี( รวม 
� ค่าตั jวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ!าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน lm กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ l ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื! อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ n,mmm,mmm บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี	ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้	ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั(นใน
ประเทศญี	ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื	อการท่องเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื	นเอกสารในขั(นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื	อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี	ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี(  

1. ตั uวเครื	องบินขาออกจากประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ	งที	ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที	อาจเกิดขึ( นในระหว่างที	พาํนกัใน

ประเทศญี	ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื	นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี( ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั!นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน no วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ n,pmm บาท** 
 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ C,AAA เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม p% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย r% 
 
เงื	อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั!งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย ln วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์!นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี!  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั!นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื	อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



  

 

 

 

 

 

 

 

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี!  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที	วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
=> วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั!งหมด 
ทั!งนี!  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั jวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื! อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั!งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี!  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั!นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื	อนไขและขอ้กาํหนดอื	นๆ 
1. ทวัรนี์! สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั!น 

2. ทัวร์นี! เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั!งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั!งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า no 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย p วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย nm วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก



  

 

 

 

 

 

 

 

ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั jวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั!งนี!  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิz ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ! นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี! คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั!น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ! น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั jวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื! อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั!น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
H. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ! นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน nmm มิลลิลิตร
ต่อชิ! น และรวมกันทุกชิ! นไม่เกิน n,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ n ใบเท่านั!น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั!น  
C. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั!น  



  

 

 

 

 

 

 

 

;. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื! อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด  ไข ่เนื! อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี!  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 


