
 

 

รหัสทัวร HPT1901928 
ทัวรญ่ีปุ�น แฮปปم� ฮอกไกโด จัดเต็ม เรือตัดน้ําแข็ง ป 2  
5 วัน 3 คืน [XW]   

สําผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้ําแข็ง  
อาหารพิเศษ ปูยักษ 3 ชนิด เบียรไวน สาเก ไมอ้ัน 
ชมเพนกวินเดินพาเหรด 
อาบน้ําแรแชออนเซน ลานสกี พาโนรามา 360 องศา 
บริการอาหารบนรอนและเคร่ืองด่ืม ทั้งไปและกลับ 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                    
23.59 น.       เวลานัดหมายน้ีเปนเวลานัดเพ่ือใหสะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน  NOKSCOOT มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ผูโดยสารสามารถอัพเกรดท่ีน่ังเปน Business / Stretch หรือ Super 
ไดโดยติดตอผานทางบริษัทฯ 

-Business Seat = 5,000 บาท ราคาน้ีเปนราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
-Stretch Seat = 2,800 บาท ราคาน้ีเปนราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
-Super Seat = 1,600 บาท ราคาน้ีเปนราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - 

แชออนเช็นธรรมชาต ิ    (B / L / --) 
04.15 น.      ออกเดินทางสูเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT 

เท่ียวบินที่ XW146 
 บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง ( ม้ือที่ 1) 
12.15 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด 

ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง) 
หลังจากผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ญ่ีปุ�นแลว  

เท่ียง บริการอาหาร (ม้ือที่2) SET BOX 
บาย นําทานสู สวนสัตวอาซาฮิยามา (ASAHIYAMA ZOO) 

เปนสวนสัตวท่ีมีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาวากลางเกาะฮอกไกโด 
ซ่ึงทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง 
เปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ ไดแก อุโมงค
แกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาด
เล็กท่ีอยูตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า ผูเขาชม
จะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงน้ียังเปนสวนสัตว
แหงแรกท่ีมีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว  

ค่ํา     อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย   
ท่ีพัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา  



 

 

นําทานไดสัมผัสความเปนญ่ีปุ�นโดยแทกับการแชออนเช็นธรรมชาติ ผานความรอน
ใตพิภพเพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให
กระปร้ีกระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายให
อยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญ่ีปุ�น 

วันที่สาม ลองเรือตัดน้ําแข็ง – พิพิธภัณฑธารน้ําแข็ง -อิออน ทาวน อาซาฮิคาวา  
  (B / L / -) 

เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานไดสัมผัสประสบการณแปลกใหมกับการ “ลองเรือตัดน้ําแข็ง” Ms.Aurora 

บริเวณทะเลเปด อาบาชิริซ่ึงเต็มไปดวยแผนน้ําแข็งท่ีลอยมาจากรัสเซีย โดยจะเปด
ใหบริการต้ังแตกลางเดือนมกราคม  ถึงปลายเดือนมีนาคม นอกจากจะไดสัมผัส
ประสบการณอันแตกตางแลวยังไดเห็นชีวิตสัตวโลกอีกซีกโลก หน่ึงอยางนกอินทรี
ทะเลหางขาว และแมวน้ําเปนตน (การลองเรือตัดน้ําแข็งเปดใหบริการต้ังแต 20 
มกราคม – 31 มีนาคมของทุกป โดยมีเรือออกเวลา
09:00,10:30,12:00,13:30และ15:00น.แตสําหรับเดือนกุมภาพันธซ่ึงเปน
เดือนที่ดีท่ีสุดในการชมธารน้ําแข็ง น้ันจะเที่ยวพิเศษ ไดแก มีเรือออกเวลา 06:00 
น.เพ่ือชมวิวพระอาทิตยข้ึน และเวลา 16:10 น.เพ่ือชมพระอาทิตยตกเพ่ิมข้ึนมา 
ท้ังน้ีจะเห็นแผนน้ําแข็งข้ึนอยูกับสภาพอากาศและอุณหภูมิ ) 
 

 

 
เท่ียง   
  
รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร 
 

 

 

 



 

 

นําทานเดินทางสู “พิพิธภัณฑธารน้ําแข็ง” ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ําแข็ง ท่ีเก็บ
รวบรวมมาไวเพ่ือการศึกษาวิเคราะหระบบนิเวศนวิทยาการมาของธารน้ําแข็งท่ีมี
ผลตอชาวเมืองแถบชายฝم�งทะเลโอคอตสก ท่ีมีธารน้ําแข็งขนาดใหญ  ลอยอยู
เหนือทองทะเลของเมืองอาบาชิริ ซ่ึงจะเร่ิมมีธารน้ําแข็งหนาตาต้ังแตชวง
กลางเดือนมกราคม และจะคอยๆละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือน
เมษายน ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละป โดยชวงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธาร
น้ําแข็งจะอยูในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงนอกจากภายในพิพิธภัณฑ จะมีการ
จัดแสดงเร่ืองราวความเปนมาในการเคล่ือนตัวของธารน้ําแข็งในรูปแบบภาพยนต
แลวยังมีการจัดแสดงส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอยางมาไดจากธารน้ําแข็ง
บริเวณชายฝم�งอีกดวย จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ อิออน ทาวน อาซาฮิคาวา 
หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิคาวา อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก ของที่
ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ�น อยาง คิทแคท 
สามารถหาซ้ือไดที่น่ี 

ค่ํา     อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย   
ท่ีพัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา  
 
วันที่ส่ี shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลอง

ดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา - โรงเป�าแกวคิตาอิชิ -  DUTY FREEE  (B / อิสระ / D) 
 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู shikisai no ("Snow Land") 

ลานสกี พาโนรามา ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย 
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรูป 
วิวสวยๆ แสนโรแมนติค ติค *การเลนกิจกรรมไดข้ึนอยู
กับปริมาณของหิมะ** กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ 
Snowmobile: เร่ิมตน 10,000 เยนตอคน  Snow Raft: 600-1,000 
เยนตอคน Banana Boat: 600-1,000 เยนตอคน 
Sled: 200 เยนตอคน  Tube: 200 เยนตอคน 



 

 

 
 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ (OTARU) เปนเมือง
ทาสําคัญของซัปโปโร และบางสวนของเมืองต้ังอยู
บนที่ลาด  ต่ําของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและ
กีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ 

“โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมือง โดยมีโกดัง
เกาบริเวณโดยรอบซ่ึงไดรับการปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลทของที่น่ี 
คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 จากการถมทะเล 
เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใช
และมีการถมคลอง คร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปน
สถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง
ประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
เปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีปุ�น โดยตัวอาคารมี
ความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง 
ชมนาฬิกาไอน้ําโบราณ ต้ังอยูดานหนาของตัวอาคาร จากน้ันนําทานชม โรงเป�า
แกวคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค
ของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใช
เปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและ
เกาแกที่สุดของเมือง โดยกอต้ังข้ึนต้ังแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวท่ีมีอยู
มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกว  และ
ลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 



 

 

นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง  เส้ือผา 
น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตปูยักษ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ 
ปูขน) พรอม เบียร ไวน สาเก ไมอ้ัน *** เฉพาะกรุป HAPPY TEAM เทาน้ัน !! 

 
 
 
 
 

 
ท่ีพัก   DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา  
 
วันที่หา ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ                                                             
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 7) ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานชม ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ใน
ภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเม
ริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซู
เซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน 
ซ่ึงเปนอิฐที่ทําจากซิโรอิชิและโทโยชิรา ท่ีเปนหมูบานใกล ๆ เมืองซัปโปโรอาคารท่ี
เห็นในปจจุบันอยางงดงามน้ัน เปนอาคารท่ีไดรับการบูรณะซอมแซมใหม หลังจาก
ถูกไฟไหมเม่ือป พ.ศ.2454 ดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกท่ี
เหลืออยูเพียงไมก่ีแหง อาคารหลังน้ีจึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปพ.ศ.2512 และยังใชงานรับรองแขกเมืองที่มา
เยือนอยู 
นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดในซัปโโร ตลาดโจไก อิจิบะ เปน
ตลาดที่คึกคักและมากมาย  
ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจากท่ัวฮอกไกโด 

เท่ียง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินท่ี 

XW145 
 บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง ( ม้ือที่ 8) 



 

 

19.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
อัตราคาบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร 

หมายเหตุ ผูใหญ เด็กมี
เตียง พักเด่ียว 

วันที่  15 – 19 ม.ค. 
63 

25,876 25,876 8,900  
วันที่  22 – 26 ม.ค. 
63 

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

30,876 30,876 8,900  
วันที่  5 – 9 ก.พ. 63 37,876 37,876 8,900 งานเทศกาลหิมะ 
วันที่  12 – 16 ก.พ. 
63 

29,876 29,876 8,900  
วันที่  19 – 23 ก.พ. 
63 

29,876 29,876 8,900  
วันที่  26 ก.พ. – 1 
มี.ค. 63 

29,876 29,876 8,900  
วันที่  4 – 8 มี.ค. 63 29,876 29,876 8,900  
วันที่  11 – 15 มี.ค. 63 29,876 29,876 8,900  

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด หักต๋ัวออก 10,000 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปล่ียนแปลงคาต๋ัวเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสาย
การบิน*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาข้ึนตามสายการบิน*** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  
8. หนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 
9. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (ตองออกใบเสร็จแยก คาต๋ัว,คาแลนด,คาบริการ กรณีออกใบเสร็จใบ

เดียวตองคิดเพ่ิม) 
10. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม) 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ท ี�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ท ี�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ท ี�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิ�มตน้ และจบ การบรกิาร ที�สนามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นที�จะสํารองพาหนะ* 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1.   ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน

หอง อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 

20 ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 1,900 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมือง 

ในวันเช็คอิน) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 
 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
เง่ือนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปล่ียนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 



 

 

4. กรณีแจงเปล่ียนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ต๋ัวโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรท่ีชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

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) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว 
จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน  

6.  ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย

กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวี

ซา  และอยางนอย 15 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

จากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 
นอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

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

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

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

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



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ 

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท 

พรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ

นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และ

เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษี 
เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


