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อตัราคา่บรกิาร

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พักเดี�ยว

23 - 27 พฤศจกิายน 2562 23,876.- 7,900.-

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 23,876.- 7,900.-

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 23,876.- 7,900.-

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 23,876.- 7,900.-

27 พฤศจกิายน – 01 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.-

28 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.-

29 พฤศจกิายน – 03 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.-
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30 พฤศจกิายน – 04 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.-

01 – 05 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

02 – 06 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

03 – 07 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

04 – 08 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

05 – 09 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

06 – 10 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

07 – 11 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

08 – 12 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

09 - 13 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

10 – 14 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

11 – 15 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

12 – 16 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

13 – 17 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

14 – 18 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.-

15 – 19 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

16 – 20 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

17 – 21 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

18 – 22 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

19 – 23 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

20 – 24 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

21 – 25 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

22 – 26 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

23 – 27 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.-

24 – 28 ธันวาคม 2562 29,876.- 7,900.-

25 – 29 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.-

26 – 30 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.-

27 – 31 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.-

28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 39,876.- 9,900.-

29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 39,876.- 9,900.-

30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 39,876.- 9,900.-

31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 35,876.- 9,900.-

01 – 05 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

02 – 06 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

03 – 07 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

04 – 08 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

05 – 09 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

06 – 10 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

07 – 11 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

08 – 12 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

09 – 13 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

10 – 14 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-
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11 – 15 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

12 – 16 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

13 – 17 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

14 – 18 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

15 – 19 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

16 – 20 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

17 – 21 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

18 – 22 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

19 – 23 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

20 – 24 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

21 – 25 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

22 – 26 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

23 – 27 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

24 – 28 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

25 – 29 มกราคม 63 28,876.- 7,900.-

26 – 30 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

27 – 31 มกราคม 63 27,876.- 7,900.-

28 มกราคม - 1 กมุภาพันธ ์63 30,876.- 7,900.-

29 มกราคม - 2 กมุภาพันธ ์63 30,876.- 7,900.-

30 มกราคม - 3 กมุภาพันธ ์63 30,876.- 7,900.-

31 มกราคม - 4 กมุภาพันธ ์63 30,876.- 7,900.-

11 - 15 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

12 - 16 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

13 - 17 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

14 - 18 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

15 - 19 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

16 - 20 กมุภาพันธ ์63 27,876.- 7,900.-

17 - 21 กมุภาพันธ ์63 27,876.- 7,900.-

18 - 22 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

19 - 23 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

20 - 24 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

21 - 25 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

22 - 26 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

23 - 27 กมุภาพันธ ์63 27,876.- 7,900.-

24 - 28 กมุภาพันธ ์63 27,876.- 7,900.-

25 - 29 กมุภาพันธ ์63 28,876.- 7,900.-

26 กมุภาพันธ ์- 1 มนีาคม 63 28,876.- 7,900.-

27 กมุภาพันธ ์- 2 มนีาคม 63 28,876.- 7,900.-

28 กมุภาพันธ ์- 3 มนีาคม 63 28,876.- 7,900.-

29 กมุภาพันธ ์- 4 มนีาคม 63 28,876.- 7,900.-

***  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเคร ื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี �ามนัของสายการบนิ  ***  
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***  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ  ***  

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                    

20.00 น.      คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASI
A X มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ

23.55 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ เที�ยวบนิที� XJ 620
บรกิารอาหารเสรฟิรอ้นและเครื�องดื�ม บนเครื�อง (มื�อที� 1)

วนัที�สอง สนามบนิชโิตเซะ - หบุเขาจโิกคดุาน ิ- ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนํี �าตาล -  คโิรโระ  รสีอรท์ - อาบนํ�าแร ่- 
อาหารอนิเตอรบ์ฟุเฟ่ต ์ (บรกิารบนเครื�อง/ L / D)

08.40 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั �น
ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญี�ปุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่

เมอืงโนโบรเิบทส ึนําทา่นชม หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื “หบุเขานรก”
อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya ที�เรยีกวา่หบุเขานรกนั�น
เพราะที�นี�มทีั �งบอ่โคลนและบอ่นํ�ารอ้นที�เดอืดตามธรรมชาตกิระจายไป
ทั�วบรเิวณเสมอืนนรกที�ม ีกระทะทองแดงที�มคีวันรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา
และถอืเป็นแหลง่กําเนดินํ�าแรแ่ละออนเซนที�มชี ื�อเสยีงที�สดุบนเกาะ
ฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแรกํ่ามะถัน
ซึ�งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานมิลัีกษณะ เป็นเนนิ
เขา มทีางเดนิใหนั้กทอ่งเที�ยวไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอด
ขา้งทาง จากนั�นนําทา่นชม ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนีํ �าตาล (ไมร่วมคา่เขา้หม ี850 เยน)ซึ�งหมสีนํี�าตาลนั�นเป็น
หมพัีนธุท์ี�หายาก มถี ิ�นกํานดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบัุนพบได ้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซา
คารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นั�น แตก็่คอ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นุรักษ์ พันธุห์มสีี

นํ�าตาลแหง่นี�ภายในมฝีงูหมสีนํี�าตาลนับรอ้ยตัวทา่มกลางธรรมชาตทิี�สมบรูณ์และเหมาะสม รวมทั�งยังม ีหมสีี
นํ�าตาลที�ทางศนูยส์ต๊าฟเอาไว ้ขอ้มลูเกี�ยวกบัหมสี ีและยังมรีา้นขายของที�ระลกึที�เกี�ยวกบัหมอีกีดว้ย

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื�อที� 2) ณ รา้นอาหาร
จากนั�นเดนิทางสู ่คโิรโระ สโนว ์เวลิด ์(KIRORO SNOW WORLD) รสีอรท์ คอมเพล็กซ ์และลานสกี
ขนาดใหญท่ี�มชี ื�อเสยีงระดับโลก อสิระใหท้า่นเลน่สกแีละกจิกรรมตา่งๆ บนลานสก ีตามอธัยาศัย (คา่
บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 
5,500 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเสื�อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน)

ที�พัก KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (มื�อที� 3) ณ หอ้งอาหาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาติ

นําทา่นไดส้มัผัสความเป็นญี�ปุ่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาติ

ผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุ

ภาพใหก้ระปรี�กระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนํี�ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญ

ของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงที�ความอัศจรรยแ์หง่การอาบนํ�าแรแ่บบญี�ปุ่ น

วนัที�สาม เมอืงโอตารุ - คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนํ �า - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  DUTY 
FREE  - ถนนทานกุโิคจ ิ(B / อสิระ /อสิระ)

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงทา่สําคัญของ
ซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยูบ่นที�ลาด  ตํ�าของภเูขาเท็งงุ
ซึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที�มชี ื�อเสยีง ชม คลองโอตาร ุ
หรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์
ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึ�งไดร้ับการปรับปรงุเป็น
รา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องที�นี� คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ คลองแหง่นี�สรา้งเมื�อปี 1923 จากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใช ้
และมกีารถมคลอง ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มกีารสรา้ง
ถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย นําทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญท่ี�สดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวาม
เกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอนํ �าโบราณ ตั �งอยูด่า้น
หนา้ของตัวอาคาร จากนั�นนําทา่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตี
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นั�นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบัุนนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอื
ของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 19
01 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแหง่นี�ก็คอืโคมไฟแกว้  
และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั
นําทา่นชม ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้น
อาหารมากมาย ทั �งยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนื�องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้น
ดองก ีรอ้น 100 เยน  นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่
นําทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง  เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย

คํ�า    อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  
ที�พกั APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� ตลาดโจไก อจิบิะ -  อสิระทอ่งเที�ยว                                                  (B / อสิระ / อสิระ)

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื�อที� 5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น)
นําทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลที�ใหญท่ี�สดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที�คกึคักและมากมาย 
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั�วฮอกไกโด
>>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเที�ยว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปปิ� งไดอ้ยา่งเต็ม
อิ�ม หรอืถา้หากทา่นตอ้งการที�จะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะนําตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตั�วขึ�น จดุชมววิราคาประมาณ 700 เยน) เป็นสถานที�ดงึดดูใจที�รวมทั�ง
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึ�งเป็นจดุ
เริ�มตน้ในการทอ่งเที�ยวหรอืการเลอืกซื�อสนิคา้ ท่านสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเที�ยว
ที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 วนั
- ชอ้ปปิ�งสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ช้อปปิ�ง JR TOWER
- สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ     - โรงงานชอ็กโกแลต
- จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน              - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ

ที�พกั APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้ สนามบนิชโิตเซะ -  กรุงเทพฯ                                                                                       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื�อที� 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA X
15.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**
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ราคาทวัรร์วม
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ 2.   คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ

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

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

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

9. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์
10. รวมภาษีบรกิาร   ภาษีมลูคา่เพิ�ม   7%   และภาษีหัก ณ ที�จา่ย   3%   

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม
2. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)

3. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย)

4. คา่  ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ   7  ,000   เยน หรอื   2,  0  00   บาท ตอ่ทรปิ   (  ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั  
เช็คอนิ  )  

5. คา่  ทปิหวัหนา้ทวัร ์  ไทย   ตามความพงึพอใจ  
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* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ *
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง 
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นทกุกรณี
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่นเรยีกเก็บ

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
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การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ   15,000   บาท  หรอืทา่นละ   20,000   (  กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  )     
กรุณาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์

เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั�งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั�งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทวัรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิ
ทางไดท้กุกรณี
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั�วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั�วโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ 
5.ในกรณทีี�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางไดท้กุกรณี

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชีื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชีื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี�

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่
บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั�งหมดของคา่
บรกิารที�ชําระมาแลว้
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่
บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้

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

วนัจนัทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
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เง ื�อนไขหอ้งพกั   :   
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทัวรยั์งไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกนั
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนั�นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น)
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (  เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ �าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั�น  )  
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
6. ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุ
ชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื�อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราที�สงูมาก

หมายเหตุ
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้
7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ
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ขอ้ควรทราบ
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี�

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้

- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

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

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง


