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 พเิศษสดุ ส ำหรบัลกูคำ้คนพเิศษของเรำ 

 ชมเพนกวนิเดนิพำเหรด 
 อำหำรพเิศษ ปยูกัษ ์3 ชนดิ เบยีรไ์วน ์สำเก ไมอ่ ัน้ 
 บรกิำรอำหำรบนรอ้นและเครือ่งดืม่ ท ัง้ไปและกลบั 
 ทีน่ ัง่ล็อคใหท้ำ่นน ัง่ใกลก้บัครอบครวัทำ่นโดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพมิ 
 บรกิำรน ำ้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 
 WIFI ON BUS 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

 

เดนิทำง 
รำคำทวัร ์ หมำยเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วันที ่20 – 24 พ.ย. 62 23,876 23,876 8,900  

วันที ่27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 26,876 26,876 8,900  

วันที ่4 – 8 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900 วันพอ่ 

วันที ่11 – 15 ธ.ค. 62 27,876 27,876 8,900  

วันที ่18 – 22 ธ.ค. 62 27,876 27,876 8,900  

วันที ่25 – 29 ธ.ค. 62 29,876 29,876 8,900  

วันที ่ 1 – 5 ม.ค. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่ 8 – 12 ม.ค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 15 – 19 ม.ค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 22 – 26 ม.ค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่ 5 – 9 ก.พ. 63 34,876 34,876 8,900 งานเทศกาลหมิะ 

วันที ่ 12 – 16 ก.พ. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 19 – 23 ก.พ. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 4 – 8 ม.ีค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 11 – 15 ม.ีค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 18 – 22 ม.ีค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 25 – 29 ม.ีค. 63 27,876 27,876 8,900  

วันที ่ 1 – 5 เม.ย. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่ 8 – 12 เม.ย. 63 29,876 29,876 8,900  

วันที ่ 15 – 19 เม.ย. 63 39,999 39,999 8,900  สงกรานต ์
***ไมม่รีำคำเด็ก INFANT 7,000 บำท*** 

จอยแลนด ์หกัต ัว๋ออก 10,000 
 ***รำคำคำ่ทวัรด์งักลำ่วหำกมกีำรเปลีย่นแปลงคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิภำษสีนำมบนิภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำขึน้ตำมสำยกำรบนิ*** 
 

วนัแรก  สนำมบนิดอนเมอืง                                                                                                     

 
23.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ผูโ้ดยสารสามารถอพัเกรดทีน่ั่งเป็น Business / Stretch หรอื Super ไดโ้ดยตดิตอ่ผา่นทางบรษัิท 

Business Seat =8,000 บาท ราคานีเ้ป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลบั 
Stretch Seat   =2,300 บาท / โซนเงยีบ 3,000 บาท ราคานีเ้ป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลบั 
Super Seat     =1,800 บาท / โซนเงยีบ 2,100 บาท ราคานีเ้ป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลบั 
Standard Sest =1,200 บาท / โซนเงยีบ 1,500 บาท ราคานีเ้ป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลบั **กรณีเลอืกทีน่ั่ง** 
**โซนเงยีบ (แถวที ่21-26) ** 
**เด็กและทารกไมส่ามารถน่ังในบรเิวณ Silence Zone หรอืโซนเงยีบได*้* 
**ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็ก ทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K** 
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วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเซะ - สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมำ่ – อำซำฮกิำวำ่        (บรกิำรบนเครือ่ง/ SET BOX / -) 

 
02.00 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 146 
 บรกิำรอำหำร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่1) 
10.40 น.       เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
เทีย่ง บรกิารอาหาร (มือ้ที2่) SET BOX 

เพรำะดว้ยควำมทีก่นิงำ่ยและมรีสชำตทิ ีห่ลำกหลำยจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 
บา่ย น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมำ่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ี่

มชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่
ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลาย
มมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้
ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลาง
ของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวน
สตัวแ์หง่นีย้งัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิ
ในชว่งฤดหูนาว (กรณีตรงกบัวนัสวนสตัวปิ์ด จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทำวน ์อำซำฮคิำวำ่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คิ
ทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

ค ำ่     อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั   
ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทำ่  

น าทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บั กำรแชอ่อนเช็น

ธรรมชำต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพ

คงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่ำม shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตำร ุ- คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นำฬกิำไอน ำ้ - 
โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ- DUTY FREEE                  (B / อสิระ / D) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land") ลำนสก ีพำโนรำมำ่ ทีร่วม

กจิกรรมทำงสก ีหลำกหลำย เหมำะกบัทกุเพศทกุวยั หรอือสิระกบักำรถำ่ยรปู 
ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ  
กจิกรรม และคำ่ใชจ้ำ่ยครำ่วๆ Snowmobile: เร ิม่ตน้ 10,000 เยนตอ่คน 
Snow Raft: 600-1,000 เยนตอ่คน Banana Boat: 600-1,000 เยนตอ่คน 
Sled: 200 เยนตอ่คน Tube: 200 เยนตอ่คน 
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(กรณีหมิะไมม่แีลว้ จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน) 
เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมืองท่าส าคญัของซปัโป
โร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลาด  
ตตตตตตตตตตตตตตตตต ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดู
หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง ชม คลองโอตำร ุหรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 
1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณ
โดยรอบซึง่ไดรั้บการปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์อง
ทีน่ี ่คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทาง
การขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 
แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้ง
ประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศยั น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคญัทาง
ประวตัศิาสตรเ์มอืง ชมนำฬกิำไอน ำ้โบรำณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตวัอาคาร จากนัน้น าทา่นชม โรงเป่ำแกว้คติำอิ
ช ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แต่
ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ี
ชือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานที่
มชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก็้คอืโคมไฟแกว้  และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 
น าทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

ค ำ่     บรกิำรอำหำรค ำ่ (มือ้ที ่4) ณ เมน ูบฟุเฟตข์ำป ูพรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สำเก ไมอ่ ัน้ *** เฉพำะกรุป๊ 
HAPPY TEAM เทำ่น ัน้ !! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้ำ่นไดเ้ดนิทำงทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยำกำศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่งเต็ม

อิม่ หรอืถา้หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ
เมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็น
จดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง แหลง่
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

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

กรณีทา่นเดนิทางตรงกบังาน งานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโรประจ าปี 2020 
(งานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโรประจ าปี 2020 (Sapporo Snow Festival) ครัง้ที ่71 จัดขึน้ในชว่งวันที ่4-11 
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กมุภาพันธ ์2022 เป็นระยะเวลาทัง้หมด 7 วัน โดยภายในงานจะมกีารจัดแสดงโชวผ์ลงานแกะสลักน ้าเเข็ง 
มากกวา่ 200 ชิน้ และประดับดว้ยแสงไฟหลากสสีนัทัง้หมด 3 โซนดว้ยกนัคอื Odori site, Susukino site 
และ **เฉพาะ Tsudomu Site จะเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต ่1-11 ก.พ. 2020*   )           
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโอโดร ิชม เทศกำลหมิะ ซบัโปโร ่เทศกาลฤดหูนาวทีใ่หญท่ีส่ดุ ของ
ประเทศญีปุ่่ น จะจัดในชว่งเดอืน กมุภาพันธข์องทกุปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่ 2 ลา้นคน จากทั่วทกุมมุโลกมาชม
สถานทีจั่ดงาน ทัง้ 3 แหง่ ไดแ้ก ่สวนสาธารณะโอโดร ิสถานทีจั่ดงานหลัก ยา่นซซึกึโินะ และคอมมวินติีโ้ดม 
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจ กบัสถาปัตยกรรมจากหมิะทีไ่ดรั้บการรังสรรคม์าเป็นผลงานชิน้เอกไดอ้ยา่ง
วจิติรงดงาม โดยชา่งมากฝีมอืประเทศตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทัง้มอือาชพี และมอืสมัครเลน่ผลงานมทีัง้
จ าลองมาจากสถานทีส่ าคัญ มาจากการต์นู เป็นแบบศลิปะรว่มสมัย หลากหลายรปูแบบใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 
และถา่ยรปูเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศยั (ชมบรเิวณสวนโอโดร)ิ  

 

ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีห่ำ้ ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด – ตลำดโจไก อจิบิะ -สนำมบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
น าทา่นชม ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ น
แปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน
มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ทีเ่ป็นหมูบ่า้น
ใกล ้ๆ เมอืงซปัโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจบุนัอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บ
การบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ อาคารหลงันีจ้งึไดร้ับ
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 และยงัใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่า
เยอืนอยู ่น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร ตลำดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคกัและ
มากมาย ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด 
น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

12.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 145 
 บรกิำรอำหำร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่7) 
17.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้** 
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เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพกัแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพำะรำยกำรทวัรท์ ีร่ะบโุปรแกรมอำบน ำ้แรธ่รรมชำตเิทำ่น ัน้) 
 
 

หำกผูโ้ดยสำรถกูปฎเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรอืเขำ้ประเทศญีปุ่่ น 
จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทำงผูจ้ดัและทำงสำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสำรอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสำรตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วำ่งหรอืตำมวนัเดนิทำงของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนและสำยกำรบนิ ทำงผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

ทำงบรษิทัเร ิม่ตน้และจบกำรบรกิำรทีส่นำมบนิดอนเมอืงเทำ่น ัน้  
กรณีทำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัหรอืตำ่งประเทศ และจะท ำกำรส ำรองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยำนพำหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทำงมำและกลบัจำกสนำมบนิดอนเมอืงน ัน้ ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจำกเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทำ่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ำรองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยำนพำหนะอืน่ๆ 

 

* ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ * 
กำรจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ทำงผูจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท ำกำร Request ใหไ้ดเ้ทำ่น ัน้ งดกำรคนืบตัรโดยสำร  
และหำกยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงสำยกำรบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบำงสว่น 
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รำคำทวัรร์วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  
8. หนา้ทวัรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งออกใบเสร็จแยก คา่ตัว๋,คา่แลนด,์คา่บรกิาร กรณีออกใบเสร็จใบเดยีวตอ้งคดิเพิม่) 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
รำคำทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทำ่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ตำมควำมพงึพอใจ 

 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรอยำ่งนอ้ยจ ำนวน 30 ทำ่นขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำทวัร ์
กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 15,000 บำท  หรอืทำ่นละ 20,000 (กรณีเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภำยใน 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง (นบัรวมวนัเสำร-์อำทติย)์ 

เง ือ่นไขกำรเปลีย่นวนัเดนิทำงหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำง 
1. กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลงัจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลงัจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทวัรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ตัว๋โดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง ไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสำร-์อำทติย)์ คนืเงนิคำ่บรกิำร 100% ของ
คำ่บรกิำรทีช่ ำระมำแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงภำยใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสำร-์อำทติย)์ ยดึเงนิคำ่มดัจ ำท ัง้หมดของ
คำ่บรกิำรทีช่ ำระมำแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงภำยใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสำร-์อำทติย)์ ยดึเงนิคำ่บรกิำร 100% ของ
คำ่บรกิำรทีช่ ำระมำแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพ่ัก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้ 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปเต็มแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมำยเหต ุ
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทรำบ 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร
ตรวจเขำ้เมอืงเพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอำ่นทกุขอ้ในรำยกำรทวัรโ์ดยละเอยีด  
หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมกอ่นท ำกำรจองทกุคร ัง้ 


