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HOKKAIDO 5D3N 
ซุปตาร ซากุระ ฟรุงฟร้ิง 

โดยสายการบินแอรเอเชียเอกซ (XJ)
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ฮอกไกโด เที่ยวทกุวัน ไมมีวันอิสระ 
ชมซากุระ บานสะพร่ังทั่วเกาะฮอกไกโด 

สัมผัสความนารัก ของสัตวเมืองหนาว ณ สวนสัตวอาซาฮิยามา 
ล้ิมรสความอรอยของราเมนตนตํารับที่ หมูบานราเมน 

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 
ซิต้ีทัวรซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเกา 

ชอปปงจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซกูิโนะ และ อิออนทาวน 
พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น       พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X 
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น      ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุน เที่ยวบินท่ี XJ620 (บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองดื่ม 
บนเคร่ือง) 

วันท่ีสอง สนามบินชิโตเซะ – บอน้ําสีฟา - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - อิออน ทาวน 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นเดินทางสู 
สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟา (Blue Pond) ตั้งอยูฝงซายของแมนํ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดข้ึนจากการก้ันเข่ือนเพื่อปองกันไมใหโคลน
ภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเม่ือป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป 
และตอไมสูงจํานวนมากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ นําทานเดินทางสู หมูบานราเมนอา
ซาฮิคาวา ท่ีราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ 
หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดข้ึนในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู
รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือน !!ไฮไลท หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียว!! และยังมีหองเล็กๆ
ที่จัดแสดงประวตัิความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณ
เฉพาะตัวของรานตนเองข้ึนมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจใน
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ความเปนราเมนเจาท่ีเกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อม่ันในน้ําซุปของตัวเองวา
เปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุน เพราะดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติที่
หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญ่ีปุนทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 
บาย นําทานสู สวนสัตวอาซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา 

กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณ
ที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ !!!ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายนํ้าของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยู
ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงนี้ยังเปนสวนสัตวแหงแรกที่มี
การจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน ทาวน อาซาฮิคาวา (ตรงขามโรงแรม) 
หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไม และขนมข้ึนชื่อของญ่ีปุน อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดที่นี่เชนกัน 

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน 
ที่พักSMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเปาแกวคิตาอิชิ -  รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – รานสินคามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอา
เลตท - ชอปปงทานุกิโคจิ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดต่ําของ
ภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยูไฮไลท!!! บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคา
มาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปน
สถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู 
บาย นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หนึ่งในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีปุน โดยตวัอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเมือง 

 
ชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค
ของการเปาแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึง
โรงเปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยกอตั้งข้ึนตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเปาแกวที่มี
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อยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่นเอง นอกจากน้ียังมี
สอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัว
การตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปง ณ รานสินคามือสอง ภายใน
รานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุด
กาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญ่ีปุน อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย นําทานสู 
ดิวตี้ฟรี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นสู มิตชุยเอาเลตท เปน
แหลงชอปปงที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา 
รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย อิสระชอปปง ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง
ภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบ
ตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันท่ีนี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 
ที่พัก  QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอาเลท - ศาลเจาฮอกไกโด – ชอปปงซูซูกิโนะ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด เปนอาคารสีแดงอิฐ สรางในป 1888 นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหนึ่งใน
ไมกี่อาคารของญ่ีปุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้เคยเปนที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิก
เกาะฮอกไกโด ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผานชม หอนาฬิกา
โบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางข้ึนจากไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบปหลังจากที่มี
การสรางเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในป 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นําทานชม สวนโอโดริ 
ซ่ึงตั้งอยูใจกลางเมืองที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกและกวางไปจนถูกฝงตะวันตกของตัวเมืองเปนสวนสาธารณะท่ีแบงตัว
เมืองเปนซีกเหนือใต มีถนนตัดผานเปนชวงๆ ภายในมีสวนไมดอกไมประดับปลูกไวงดงามรวมทั้งน้ําพุ และงาน
ประติมากรรมกลางแจงตั้งไวใหชมสลับกับมานั่งที่มีใหเลือกนั่งพักผอน ทานสามารถขึ้นลิฟทสู SAPPORO TV 
TOWER เพ่ือชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเปนพระเอกของเมือง (ไมรวมคาข้ึนลิฟท มีคาใชจาย
เพิ่มเติม 750 เยน) จากนั้นสู มิตชุยเอาเลตท เปนแหลงชอปปงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนด
ตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย 
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เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ  มิตชุยเอาเลตท 
นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด 
ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน 
เกาแกนับพันป (ในชวงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม บริเวณน่ีถือเปนจุดชมซากุระที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง
ของซัปโปโร) จากน้ันนําทานสูยาน ซูซูกิโนะ (Susukino) ยานกินดื่ม เที่ยวกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดของภาคเหนือในประเทศ
ญ่ีปุน และถือเปนยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชวีาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 
500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน Susukino ในเวลาคํ่าคืนบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานนี้จะเปดไฟ
ประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ัง
ไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูใน
ตึกตองข้ึนลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก   QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

10.00 น.    เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621 
15.50 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส 
11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต) 45,888.- 8,900.- 34+1 
12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต) 46,888.- 8,900.- 34+1 

18-22 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 
19-23 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 
25-29 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 
26-30 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

02-06 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 
03-07 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 
05-09 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 
09-13 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 
10-14 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 
12-16 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 
16-20 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900.- 34+1 
17-21 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
19-23 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 
23-27 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
24-28 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
26-30 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

02-06 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
06-10 มิถุนายน 2561 23,888.- 8,900.- 34+1 
07-11 มิถุนายน 2561 27,888.- 8,900.- 34+1 
09-13 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 
13-17 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,000 บาท/ทาน/
ทริป 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาตั๋วออก 9,000 บาท 

 

ฤดูหนาวในญ่ีปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี 

และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม

เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา

เขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพ่ือใหคณะ

เดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 
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 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ  

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง
ทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมม่ันใจ

โปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่

กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ

หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน

ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป

แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / 

Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / 

Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวน

ท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง 

ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
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 กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระใน

สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

(ซ่ึงเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่

สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืน

คาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน

ประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา

ประเทศญ่ีปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปน
ตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุนจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
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3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 

ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย

แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได 

โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ

รับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน

บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผาน

การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง

ใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  
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13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ

ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ

รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลา

ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


