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ก าหนดการเดนิทางชว่งเดอืน พ.ค. – ม.ิย 2559  

โปรโมช ัน่สดุๆ  ราคาเร ิม่ตน้ที ่29,999.- 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 34 คน 

15-19  พฤษภาคม         (PROMOTION)     ซากรุะ 27,999.- 7,999.-  

22-26  พฤษภาคม                                       ซากรุะ 31,999.- 7,999.-  

29  พฤษภาคม  - 2 มถินุายน                         31,999.- 7,999.-  

5 - 9 มถินุายน              ***Hot Promotion*** 22,900.- 7,999.-  

12 -16 มถินุายน          25,555.- 7,999.-  

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E สายการบินASIA ATLANTIC AIRLINES 
มีเจ้าหน้าที่ของ      บริษัทคอยตอนรับทา่น 

23.00 น      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES  
เที่ยวบินที่ HB7904 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 

วันที่สอง สนามบนิชโิตเซ่ - หุขเขานรกจโิกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล - ทะเลสาบโทยะ -  
   ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด 

07.55 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้เดินทางสู ่หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาท่ีมีช่ือเสียง
โดง่ดงัไปทัว่โลกกวา่ 200 ตวั ตัง้อยูใ่นบริเวณหบุเขาแหง่แม่นํา้โยโคย ุอันเป็นสายนํา้ท่ีไหลมาจากท่ีราบสงูชิงะ
โดยมีต้นนํา้จากนํา้พุร้อนชิบุ-ยุดานากะ ซึ่งเหตุท่ีหุบเขาแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าหุบเขานรกก็เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี
คอ่นข้างโหดร้าย คือมีหิมะปกคลมุยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปี   

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  เมนู  เทปังยากิ 
“ภูเขาไฟโชวะ” หรือท่ีเรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลกูเล็กท่ีเกิด

ใหม่ลา่สดุเม่ือปี 1944 นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติ
แหง่ใหม่   ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล ซึ่งเป็นสถานท่ีอนุรักษ์หมีสีนํา้ตาลพนัธ์ซึ่ง
หาดไูด้ยากในปัจจุบนัจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่
เกาะคริูนของรัสเซียเทา่นัน้ ทะเลสาบโทยะหรือโทยะโกะตัง้อยู่ในอุทยาน
ชิโกะทสโึทยะ จงัหวดัฮอกไกโด ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวหลัง่ไหลมาปีละไม่
น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียงท่ีสวยงาม ด้วยวิวทิวทศัน์ของภูเขาโยะเทอิซงั และเกาะ
กลางทะเลสาบ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
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เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมิูภาคคนัโต 
ช้อปป้ิงทานุกิโคจิเป็นยา่นการค้าเก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะ
เป็นแหลง่รวมร้านค้าตา่งๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมีร้านอาหารมากมาย 
ทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของเหลา่วยัรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนัน้ท่ีน่ียงัมี
การตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่  

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม ชาบู ชาบู 
 
 
               

 
 

 

ที่พัก  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ - บุฟเฟต์นานาชาต ิ ซัปโปโระ- หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ตกึรัฐบาลเก่า-ทานุกิโคจ ิ  

อิสระอาหารเยน็  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 “เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่น
ของเมืองตัง้อยูบ่นท่ีลาดต่ําของภเูขาเท็งง ุ ซึง่เป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดู
หนาวท่ีมีช่ือเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณ
โดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ บรรยากาศในยามเย็นสดุ
แสนโรแมนติก คลองแหง่นีส้ร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้สาํหรับเป็นเส้นทางการขน
ถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้ว
เหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 
2 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   ปุฟเฟต์นานาชาต ิ
ชม สวนโอโดริ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถูกฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง 
เป็นสวนสาธารณะท่ีแบง่ตวัเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตดัผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกู
ไว้งดงามรวมทัง้นํา้พ ุและงานประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักบัม้านัง่ท่ีมีให้เลือกนัง่พกัผ่อน  ผ่านชม
อดีตธรรมเนียบรัฐบาล  ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ  อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่ น
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แปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ซึง่เป็นอิฐท่ีทําจากซิโรอิชิและโทโยชิ
ร่า ท่ีเป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนัน้ เป็นอาคารท่ีได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่ หลงัจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ี
เหลอือยูเ่พียงไม่ก่ีแหง่ อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมสําคญัของชาติเม่ือปี 
พ.ศ.2512 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองท่ีมาเยือนอยู่  
ผา่นชมหอนาฬิกาโบราณ ตวัอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึน้จากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ 
ในปี 1878 สบิปีหลงัจากท่ีมีการสร้างเมืองซบัโปโร ทําให้จดัเป็นอาคารท่ีเก่าแก่หลงัหนึง่ในเมืองตวันาฬิกาถกู
ติดตัง้ในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston  

เย็น  อิสระรับประทานอาหาร   ย่านตรอกราเมง 
ที่พัก  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที่ ส่ี       อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   อิสระเต็มวนัให้ทา่นได้เดินทางทอ่งเท่ียว สมัผสั
บรรยากาศ ซปัโปโร และช้อปปิง้ได้อยา่งเต็มอ่ิม หรือถ้าหากทา่นต้องการที่จะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมมุสงูๆ ก็
ต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดบัความสงูถึง 160 เมตร (ไม่รวมตัว๋ขึน้ จุดชมวิวราคา
ประมาณ700เยน) เป็นสถานท่ีดงึดูดใจที่รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าศนูย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกนั JR TOWER 
อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นในการทอ่งเท่ียวหรือการเลอืกซือ้สนิค้า ทา่นสามารถ
นัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ด้วยตวัเอง แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ สามารถเลอืกเท่ียวได้ใน 1 วนั  (อิสระ
รับประทานอาหารกลางวัน และเย็น) 

 -ตกึรัฐบาลเก่า                   - ช้อปปิง้สสึกิึโนะ          - ตลาดปลายามเช้า  -หอนาฬิกา                          
 - ช้อปปิง้ JR TOWER       - สวนสตัว์มารุยามะ -โรงงานเบียร์ซปัโปโระ           - ร้านร้อยเยน                            
 - จุดชมวิวบนเขาโอครุะ -สวนโอโดริ                     - โรงงานซ็อกโกแลต             - ภเูขาโมอิวะ 
 -หอคอย ทีวีทาวเวอร์       - ตรอกราเมน            - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ  
 

ที่พัก  WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที่ห้า  สนามบนิชโิตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเซ่ สูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เท่ียวบินท่ี HB7905   

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 
16.30 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบนิภาษีสนามบนิภาษีนํา้มันของสายการบนิ*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 

 

 

 

 

 

ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

7. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์นําเท่ียวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
10. นํา้เปลา่วนัละ 1 ขวด  

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี ) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดนิทาง,คา่โทรศพัท์สว่นตวั,คา่ซกัรีด, มนิิบาร์ในห้อง, อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิม่ 

3. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 
4. คา่วีซ่าสําหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1000 บาท ต่อทริป (ในวันเชค็อิน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบทุี่ น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะทาํการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น  
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่น

ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของตั๋วเคร่ืองบิน   
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่ เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา้มันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือ กรุณาชาํระ 21 วันก่อนการเดนิทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชี ธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชําระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีชําระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
สํารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดนิทางท่ีต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดนิทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นีสํ้าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะชําระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัท
กําหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และ
อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมไิด้สง่หน้าหนงัสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมดั
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจ
ของบริษัทกํากบัเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนําผลติภณัฑ์ท่ีทํามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เ พ่ือเป็น
การปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสงูมาก 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่ นได้  
(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- กําหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 


