
 

1 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว  

วนัที ่25-29 ม.ีค.63 30,999 30,999 9,000  

วนัที ่2-6 เม.ย.63 30,999 30,999 9,000  

วนัที ่9-13 เม.ย.63 31,999 31,999 9,000  

วนัที ่12-16 เม.ย.63 38,999 38,999 10,000 วนัสงกรานต ์

วนัที ่15-19 เม.ย.63 32,999 32,999 9,000  
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วนัที ่16-20 เม.ย.63 31,999 31,999 9,000  

วนัที ่23-27 เม.ย.63 29,999 29,999 9,000  

วนัที ่30 เม.ย.-4 พ.ค.63 31,999 31,999 9,000  

วนัที ่6-10 พ.ค.63 31,999 31,999 9,000  

วนัที ่7-11 พ.ค.63 30,999 30,999 9,000  

วนัที ่13-17 พ.ค.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่14-18 พ.ค.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่20-24 พ.ค.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่21-25 พ.ค.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่27-31 พ.ค.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่28 พ.ค.-1 ม.ิย.63 26,999 26,999 9,000  

วนัที ่3-7 ม.ิย.63 27,999 27,999 9,000  

วนัที ่4-8 ม.ิย.63 27,999 27,999 9,000  

วนัที ่10-14 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

วนัที ่11-15 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

วนัที ่17-21 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

วนัที ่18-22 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

วนัที ่24-28 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

วนัที ่25-29 ม.ิย.63 25,999 25,999 9,000  

***ราคาเด็ก INFANT (ต ัง้แตแ่รกเกดิถงึไมเ่กนิ 2 ปี) ทา่นละ 7,000 บาท*** 

จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 (-- / -- / อาหารบนเครือ่ง)  

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 
(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) (มือ้ท ี ่1 ) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิาวา - หมูบ่า้นราเมน – เมอืงคามคิาวา่ - พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง ICE 

PAVILLION - อาบนํา้แร ่      ( - /L / อสิระ) 

08.40 น.       เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด 

อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น นําทา่น

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ีม่รีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และ

ไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่

ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน!!

ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!!และยังมหีอ้งเล็กๆที่

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี

ดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง ราเมง ถอืเป็นอาหาร

เมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2 )เมนู ราเมน (Ramen) ถอืเป็นอาหารเมนยูอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะ

ดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวา่ ชมความสวยงามของน้ําแข็ง ณ พพิธิภณัฑห์มิะและนํา้แข็งคามคิาวา่ เป็น

พพิธิภณัฑข์นาดใหญ ่ดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑเ์ป็นศนูยข์ายของทีร่ะลกึ ภายในพพิธิภัณฑม์แีกลลอรีช่ัน้ใตด้นิที่
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รวบรวมชิน้งานทีทํ่ามาจากน้ําแข็ง ทางเดนิอโุมงคน้ํ์าแข็งทีป่ระดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บารน้ํ์าแข็ง และถ้ํา

จําลองหนิงอกหนิยอ้ย นอกจากนัน้ยังมสีตัวท์ะเลทีอ่าศัยอยูใ่ตน้ํ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ (Clione) หรอืทีรู่จั้กกนัใน

ชือ่ผเีสือ้ทะเลใหช้มกนัอกีดว้ย !!!ไฮไลท ์โดยสรา้งใหเ้ป็นโลกน้ําแข็งทีม่อีณุหภมูภิายในตํา่ถงึ -40 องศา

เซลเซยีส  

เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็น  

ทีพั่ก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่ 

นําทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่นความ

รอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพให ้

กระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่

ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน้ําแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่าม โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ – ซปัโปโร                                                     (B / L / อสิระ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรุาโนะ  ตัง้อยูบ่รเิวณศูนยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดรั้บฉายาวา่ “เฮะ โซะ โนะ 

มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟารม์ สวนสวยแหง่นี้ปลกูโดย

ครอบครัวโทมติะทีไ่ดม้กีารสบืทอดมากวา่ 70 ปี เริม่จากการปลกูเพือ่ชมความ
งามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีงโดยไดนํ้า
ตน้ลาเวนเดอรม์าจากประเทศฝร่ังเศสเขา้
มาปลกู จากนัน้ภายในเวลา 3 ปี ไดนํ้าดอก
ลาเวนเดอรม์าสกดัเป็นน้ําหอมและไดค้วาม
นิยมตลอดมา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็

สามารถขยายพื้นที่ปลูกไดผ้ลผลิต  จนมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน 
นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นเพือ่ชมทุง่ลาเวนเดอร ์
ฤดูกาลบาน ประมาณชว่งปลายเดอืนมถิุนายน - ตน้เดอืนสงิหาคม (ชว่ง
กลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบป้ีไอซแ์ลนด ์หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ ภัตตาคาร  
 เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็ก ๆ ทตัีง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ “Small Town Of The Most 

Beautiful Hills”  ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี้อยูท่ีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาววิ ระหวา่งสองขา้งทางที่
เต็ม ไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตัดสลับกบัไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้า
ตัดเป็นฉากหลัง สลับเนินเขา นําทา่นชมสวนสวยอกีหนึง่ ณ เนนิ 4 ฤดูแหง่ดอกไมห้ลากส ีHill of Seasonal 
Colors หรอื ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุง่ดอกไมช้ดิไิซ  หรอื The Hill of Seasonal Colors มวีวิทวิทัศน์อัน
สวยงามของ ทุง่ดอกไมใ้นรูปแบบพาโนรามาทีส่ลับสับเปลีย่นกันอวดสสีันสะพร่ังไปตามฤดกูาล ทัง้ฤดใูบไมผ้ลิ
ฤดรูอ้นจนกระทั่งใบไมร้ว่ง ใหไ้ดช้ืน่ชมกนั ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะทําใหท้า่นหลงรักเมอืงนี้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย 

ทีพั่ก   DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ี ่ โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ี  ศาลเจา้ฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกโิคจ-ิบฟุเฟตข์าป ู  
(B /อสิระ/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงโอตาร”ุ โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดตํา่ของ
ภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่!!!
ไฮไลท ์บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวง
สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้ที่
กวา้ง จากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีสํ่าคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซาไกมาจเิป็นถนนเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่สองรอ้ยปี โดยปัจจบุนัสองขา้งทาง
ของถนนแหง่นี้ลว้นเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึรา้นขายเครือ่งแกว้ และผลติภัณฑท์ี่
ทําจากแกว้ในแบบตา่งๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจยิังเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง้ 
หอย ป ูปลา ทีถ่กูปรงุรสไดอ้ยา่งถงึเครือ่ง และน่ันก็ทําใหถ้นนเสน้นี้กลายเป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงยอดนยิมของเมอืงวา
ตารทุีเ่หมาะสําหรับการเดนิเลน่ทีส่ดุ 
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เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน  

จากน่ันเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดเิมจทิรงมพีระบรมราชโองการ  โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง 
“ศาลเทพเจา้แหง่การบกุเบกิ 3 องค”์ เพือ่เป็นทีพ่ ึง่ทางจติใจของค  ณะผูบ้กุเบกิใหม้กํีาลังใจทีจ่ะฟันฝ่าอปุสรรค
ความยากลําบากในการบกุเบกิป่าบรสิทุธิ ์ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนัน้ชมิาโยชทิาเกะ ทตูบกุเบกิผู ้
เป็นคนดําเนนิการออกแบบวางผังเมอืงซปัโปโร เป็นผูต้กลงใจทีจ่ะสรา้งศาลเจา้ขึน้ ณ พืน้ทีข่องมารยุามะทีถ่กู
โอบลอ้มดว้ยภเูขาทัง้สามดา้นและอกีดา้นแผข่ยายออกสูทุ่ง่ราบ ในปัจจบุนัจงึมกีารสกัการะเทพสีอ่งค ์และยังคง
มคีวามเกีย่วขอ้งผกูพันกบัวถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เริม่ตัง้แตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม ่การปัดเป่า
รังควาญ วนัเซ็ตสบึนุ พธิสีมรสและอืน่ๆ เป็นตน้ นําทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี
และการชงชา ตา่งๆ ตามอธัยาศัย นําทา่นชอ้ปป้ิง“ ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดย
มพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์
และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิ
ขนาดใหญ ่

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6 ) ณ ภัตตาคาร เมน ูบฟุเฟตข์าป ู3 ชนดิ (ซไูว ทาราบะ ปขูน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์
สาเก ไมอ่ัน้ *** เฉพาะกรุ๊ป HAPPY TEAM เทา่นัน้ !! 

ทีพั่ก  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ– สนามบนิดอนเมอืง                                                                                        

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) (มือ้ท ี ่8) 
15.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

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

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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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.หัวหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
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 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
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 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่

ทัวรท์ีชํ่าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื

เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   

ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่

ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ 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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7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 


