
 

 

รหัสทัวร 1900694 

ทัวรฮอกไกโด แฮปปم� เฉียบ  4วนั 2คืน (XJ) 
 

เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟารม – ซิกิไซโนะโอกะฟารม – ซัปโปโร 
โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ทานุกิโคจ ิ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

เดินทาง ราคาทัวร หมายเหต ุ
ผูใหญ เด็กมีเตียง พักเด่ียว  

วันที่ 25-28 พ.ค. 62 19,876 19,876 7,900  
วันที่ 10-13 ม.ิย. 62 18,876 18,876 7,900  
วันที่ 22-25 มิ.ย. 62 19,876 19,876 7,900  
วันที่ 24-27 มิ.ย. 62 18,876 18,876 7,900  
วันที่ 6-9 ก.ค. 62 21,876 21,876 7,900  
วันที่ 13-16 ก.ค. 62 21,876 21,876 7,900  
วันที่ 20-23 ก.ค. 62 21,876 21,876 7,900  
วันที่ 27-30 ก.ค. 62 23,876 23,876 7,900  
วันที่ 3 – 6 ส.ค. 62 22,876 22,876 7,900  
วันที่ 10-13 ส.ค. 62 23,876 23,876 7,900  
วันที่ 24-27 ส.ค. 62 22,876 22,876 7,900  

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด หักคาต๋ัวออก 7,000 บาท 

 
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสาย

การบิน*** 
***บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาขึ้นตามสายการบิน*** 

 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                            

(-- / -- / --)  
20.00 น.       คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ตางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น.      ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บิน เท่ียวบินที่ XJ 620 
(อาหารรอนและเครือ่งด่ืมมีจําหนายบนเครื่อง ไมรวมคาทัวร ) 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟารม – ซิกิไซโนะโอกะฟารม – ซัป
โปโร                                           

08.55 น.       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฟุราโนะ  ตั้งอยูบริเวณ
ศูนยกลางของเกาะฮอกไกโด ไดรับฉายาวา “เฮะ โซะ โนะ 
มะ ชิ” หรือ “เมืองสะดือ” เที่ยวชม โทมิตะฟารม สวนสวย
แหงน้ีปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ไดมีการสืบทอดมากวา 
70 ป เริ่มจากการปลูกเพ่ือชมความงามภายในครอบครัว มี
ชื่อเสียงโดยไดนําตน ลาเวนเดอรมาจากประเทศฝรั่งเศสเขา
มาปลูก จากนั้นภายในเวลา 3 ป ไดนํา ดอกลาเวนเดอรมา
สกัดเปนน้ําหอมและไดความนิยมตลอดมา ดวยระยะเวลา 
33 ปก็สามารถขยายพืน้ที่ปลูกไดผลผลิต จนมีช่ือเสียงมา
จนถึงปจจบุัน นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเท่ียวในชวงฤดรูอนเพื่อชมทุงลาเวน
เดอร ฤดูกาลบาน ประมาณชวงปลายเดือนมิถุนายน - ตนเดือนสิงหาคม (ชวง
กลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน จะเปนดอกป�อบปم�ไอซแลนด หรือ ป�
อปปم� Oriental)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ณ รานอาหาร 
 เดินทางสูเมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดชื่อวา 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนนารักของเมือง
น้ีอยูที่ภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิว ระหวางสองขางทางที่เต็ม ไปดวยทุงขาว
บารเลยสีเหลืองทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ�าครามของ
ทองฟ�าตัดเปนฉากหลัง สลับเนินเขา นําทานชมสวนสวยอีกหนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแหง
ดอกไมหลากสี Hill of Seasonal Colors หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟารม ชมทุ ง
ดอกไมชิดิไซ  หรือ The Hill of Seasonal Colors มีวิวทิวทัศนอันสวยงามของ 
ทุงดอกไมในรูปแบบพาโนรามาที่สลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล 
ทั้งฤดูใบไมผลิฤดูรอนจนกระทั่งใบไมรวง ใหไดชื่นชมกัน ดอกไมหลายสีสันที่จะทําให
ทานหลงรักเมืองน้ี 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา 

นําทานไดสัมผัสความเปนญี่ปุ�นโดยแทกับการแชออนเช็น
ธรรมชาติ ผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเม่ือยลา 



 

 

เลือดลมเดินด ีเสริมสุขภาพ ใหกระปรีก้ระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบ
การเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบ
ญี่ปุ�น 

วันที่สาม โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี- ทานุกิโคจิ - DUTY FREE     
(B /อิสระ/D) 

เชา รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 2) ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสูเมืองโอตาร”ุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของ
เมืองต้ังอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งง ุซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
“คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของ
เมืองโอตาร ุโดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู !!!
ไฮไลท บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 โดยสรางขึ้นจาก
การถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แต
ภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออี
ครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดิน
เทากวาง 

 
 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  

พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรโีอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่
ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม 
และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรเมือง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซา
ไกมาจิเปนถนนเกาแกที่มีอายุกวาสองรอยป โดยปจจบุันสองขางทางของถนนแหงน้ี
ลวนเต็มไปดวยรานขายของท่ีระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงรานขายเครื่องแกว และ
ผลิตภัณฑทีท่ําจากแกวในแบบตางๆ ที่นาสนใจ นอกจากน้ันถนนซาไกมาจิยังเต็มไป
ดวยรานขายอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุง หอย ปู ปลา ที่ถูกปรุงรสไดอยางถึงเครื่อง และ
น่ันก็ทําใหถนนเสนน้ีกลายเปนแหลง ชอปปم�งยอดนิยมของเมืองโอตารุที่เหมาะ
สําหรับการเดินเลนอยางที่สุด  “ ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัป
โปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ 
อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตร ีวดิีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย 



 

 

ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตา
มากมาย รอนดองก ีรอน100เยน  นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวย
ตุกตาทานุกิขนาดใหญ 
นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผา น้ําหอม 
ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี 3 ) ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟ�ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก  DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา 
วันที่สี ่ สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง                                                                                      
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 4) ณ หองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน 
AIR ASIA X 

เท่ียวบินที่ XJ 621 (อาหารรอนและเครื่องด่ืม สายการบินบนเครื่อง ไมรวมคาทัวร) 
16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา

สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองพาหนะ* 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ไดแตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง  
ทางสายการบินไมมีระบบคนืเงินบางสวน 

 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�นจากเจาหนาทีแ่รงงานไทย
หรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุ�นทางผู

จัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเกบ็ 

ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค าอาหารทุกมื้ อ  ตามที่ ระบุ ใน
รายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตาม
รายการ 

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ             6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.            8.หั ว ห น า ทั ว ร นํ า เที่ ย ว

ตลอดรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
10. น้ําด่ืมวันแรก 1 ขวด 
11. ออกเสร็จ คาบริการ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการ

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1) คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 

อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
2) คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 

20 กก.) 
3) คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ 
4) ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่

สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย 
คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลีย่นชื่อผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไม
สามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไม
สามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋ว
โดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเลื่อนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยาง
ใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคา
มัดจําท้ังหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารอง
ที่น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปน
ตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน 
6. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 
 

 



 

 

 
ขอควรทราบ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
30 ทาน โดยจะแจงใหกับ 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  
และอยางนอย 15 วันกอนการ 

เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี 
เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 

 
 


