
 

 

รหัสทัวร 1900696 

ทัวรฮอกไกโด แฮปปم� โลกสวย ป 3  5วัน 3คืน (XJ) 
สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟารม – ซิกิไซโนะโอกะฟารม 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี-ศาลเจาฮอกไกโด-ทานุกิโคจ ิ

- ตลาดปลาโจไก 

 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

เดินทาง 
ราคาทัวร หมายเหต ุ

ผูใหญ เด็กมี
เตียง พักเด่ียว  

วันที่ 2-6 มิ.ย. 62 19,876 19,876 8,900  
วันที่ 5-9 มิ.ย. 62 20,876 20,876 8,900  
วันที่ 9-13 มิ.ย. 62 19,876 19,876 8,900  
วันที่ 16-20 มิ.ย. 62 19,876 19,876 8,900  
วันที่ 23-27 มิ.ย. 62 19,876 19,876 8,900  
วันที่ 30 มิ.ย.- 4 ก.ค. 62 21,876 21,876 8,900  
วันที่ 3-7 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 7-11 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 10-14 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 14-18 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 17-21 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 21-25 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  
วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  
วันที่ 4-8 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 7-11 ส.ค. 62 24,876 24,876 8,900  
วันที่ 11-15 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  
วันที่ 14-18 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  
วันที่ 18-22 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 21-25 ส.ค. 62 23,876 23,876 8,900  
วันที่ 25-29 ส.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62 23,876 23,876 8,900  

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

 



 

 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการ
บิน*** 

***บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาขึ้นตามสายการบิน*** 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                  

(-- / -- / บริการบนเครื่อง)  
20.00 น.       คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเชค็อิน 

23.55 น.      ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
เท่ียวบินที่ XJ 620 
(บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง มื้อที่ 1) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟารม – ซิกิไซโนะโอกะฟารม  
 (- / L/อิสระ)                                            

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 จากน้ันภายในเวลา 3 ป ไดนํา ดอกลาเวนเดอรมา
สกัดเปนน้ําหอมและไดความนิยมตลอดมา ดวยระยะเวลา 
33 ปก็สามารถขยายพื้นท่ีปลูกไดผลผลิต จนมีช่ือเสียงมา
จนถึงปจจบุัน นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเท่ียวในชวงฤดรูอนเพื่อชมทุงลาเวน
เดอร ฤดูกาลบาน ประมาณชวงปลายเดือนมิถุนายน - ตนเดือนสิงหาคม (ชวง
กลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน จะเปนดอกป�อบปم�ไอซแลนด หรือ ป�อปปم� 
Oriental)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2 ) ณ รานอาหาร 
 เดินทางสูเมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดชื่อวา “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพ



 

 

วิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิว ระหวางสองขางทางที่เต็ม ไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลือง
ทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ�าครามของทองฟ�าตัดเปนฉาก
หลัง สลับเนินเขา นําทานชมสวนสวยอีกหน่ึง ณ เนิน 4 ฤดูแหงดอกไมหลากสี Hill of 
Seasonal Colors หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟารม ชมทุงดอกไมชิดิไซ  หรือ The Hill of 
Seasonal Colors มีวิวทิวทัศนอันสวยงามของ ทุงดอกไมในรูปแบบพาโนรามาที่
สลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล ทั้งฤดูใบไมผลิฤดูรอนจนกระทั่งใบไม
รวง ใหไดชื่นชมกัน ดอกไมหลายสีสันที่จะทําใหทานหลงรักเมืองน้ี 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา 

นําทานไดสัมผัสความเปนญี่ปุ�นโดยแทกับการแชออนเช็น
ธรรมชาติ ผานความรอนใตพิภพเพือ่ผอนคลายความเม่ือยลา 
เลือดลมเดินด ีเสริมสุขภาพ ใหกระปรีก้ระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการ
เผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ปุ�น 
 

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

เชา รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสูเมืองโอตาร”ุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมือง
ตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอ
ตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตาร ุ
โดยมีโกดงัเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู !!!ไฮไลท บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถม
คลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว มี
การสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง 

 
 



 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  
พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรโีอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญ
ที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตวัอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือ
เปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรเมือง ถนนซาไกมาจิ  ถนนซาไกมาจิเปน
ถนนเกาแกที่มีอายุกวาสองรอยป โดยปจจุบันสองขางทางของถนนแหงน้ีลวนเต็มไปดวย
รานขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงรานขายเครื่องแกว และผลิตภัณฑท่ีทําจาก
แกวในแบบตางๆ ที่นาสนใจ นอกจากน้ันถนนซาไกมาจิยังเต็มไปดวยรานขายอาหาร
ทะเลสดๆ ทั้งกุง หอย ปู ปลา ที่ถูกปรุงรสไดอยางถึงเครื่อง และน่ันก็ทําใหถนนเสนน้ี
กลายเปนแหลง ชอปปم�งยอดนิยมของเมืองวาตารุที่เหมาะสําหรับการเดินเลนอยางที่สุด 
จุดชมซากุระ ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพ่ือใหสมกับความ
ยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปกษรกัษา ใหชนชาวเกาะฮอกไก
โดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน เกาแกนับพันป ดังเชน
ภูมิภาคคันโต “ ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย
กิโมโน เครื่องดนตร ีวดิีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนย
รวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองก ี
รอน100เยน  นอกจากนั้นที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 
นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผา น้ําหอม 
ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี 4 ) ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ขาป ูบุฟเฟ�ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่พัก  DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ ตลาดปลาโจไก - อิสระทองเที่ยวเต็มวัน                                                               

(B / อิสระ / อิสระ) 
เชา รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 5) ณ หองอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทานอาหาร

กลางวัน และเย็น) 
 นําทานเดินทางไปตลาดปลาโจไก เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ และรับประทานอาหารทะเล

สดๆใหมๆทุกวัน 
 >>>>> อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปم�ง

ไดอยางเต็มอ่ิม หรือถาหากทานตองการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะนําตอง
เปน JR TOWER เปนจุดชมวิวของเมืองจากระดบัความสูงถึง 160 เมตร (ไมรวมต๋ัวขึ้น 
จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เปนสถานที่ดึงดูดใจที่รวมท้ังหางสรรพสินคา
ศูนยการคาและโรงแรมไวดวยกัน JR TOWER อยูติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต
ดิน ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนในการทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินคา ทานสามารถน่ังรถรางชม
เมืองซัปโปโร ดวยตัวเอง แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ สามารถเลือกเที่ยวไดใน 1 วัน 

 - ชอปปم�งสึสึกิโนะ - ตลาดปลายามเชา - รานรอยเยน - ชอปปم�ง JR TOWER 
 - สวนสัตวมารุยามะ - โรงงานเบียรซปัโปโร – ภูเขาโมอิวะ - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ - หอคอยทีวีทาวเวอร - ตรอกราเมน - สวนสาธารณะโมเอะเระ

นุมะ 
ที่พัก   DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง                                                         

(-- / บริการบนเครื่อง/--)                                      
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 6) แบบ SET BOX 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR 
ASIA X 

เท่ียวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง มื้อที่ 7) 
16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา

สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองพาหนะ* 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง  
ทางสายการบินไมมีระบบคนืเงินบางสวน 

 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 

จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจดัและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเกบ็ 
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 

ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.ค าที่ พั ก ห อ งล ะ  2 -3 ท าน  ต าม

รายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ             6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.            8.หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอด

รายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
10. น้ําด่ืมวันแรก 1 ขวด 
11. ออกเสร็จ คาบริการ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 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 (ชําระที่สนามบิน

ดอนเมือง ในวันเช็คอิน) ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย คาทัวรสวน
ที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยน
ไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนได
เพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋ว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
5. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่
น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท 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 จะตอง
ยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�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 โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
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. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 

ทาน โดยจะแจงใหกับ 



 

 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  
และอยางนอย 15 วันกอนการ 

เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการ
ที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ 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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี 
เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 

 
 
 

 
 


