
  

 

 

HAPPY HOKKAIDO เรือตัดน ำ้แข็ง 5D3N 
 

 
 

 
 

เรือตัดน ำ้แขง็ – เพนกวนิเดนิพำเหรด – อำบร ำ้แร่ – กนิปูยกัษ์ 3 ชนิด  
 

หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮคิำว่ำ สวนสัตว์อำซำฮยิำม่ำ  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
เดินทำง รำคำทัวร์ หมำยเหตุ 

 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว  
วนัท่ี 16-20 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 18-22 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 19- 23 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 20-24 ม.ค. 62 27,987 8,900  

วนัท่ี 23-27 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 25-29 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 27-31 ม.ค. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 30ม.ค.-3ก.พ. 62 30,987 8,900  
วนัท่ี 9-13 ก.พ. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 13-17 ก.พ. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 15-19 ก.พ. 62 31,987 8,900  

วนัท่ี 17-21 ก.พ. 62 31,987 8,900  

วนัท่ี 20-24 ก.พ. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 22-26 ก.พ. 62 29,987 8,900  

วนัท่ี 24-28 ก.พ. 62 28,987 8,900  

วนัท่ี 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 62 30,987 8,900  

วนัท่ี 1- 5 มี.ค. 62 30,987 8,900  

วนัท่ี 3- 7 มี.ค. 62 28,987 8,900  

วนัท่ี 4- 8 มี.ค. 62 28,987 8,900  
***ไม่มีรำคำเด็ก INFANT 7,000 บำท*** 
 จอยแลนด์หกัค่ำตั๋วออก 7,000 บำท 

 ***รำคำค่ำทัวร์ดังกล่ำวหำกมกีำรเปลี่ยนแปลงค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำษีสนำมบนิภำษีน ำ้มนัของสำยกำรบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำขึน้ตำมสำยกำรบนิ*** 

 
 
 

วันแรก  สนำมบนิดอนเมอืง                                                                                                       
23.00 น.       คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X มี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
วันที่สอง สนำมบนิชิโตเซะ -เมอืงอำซำฮิคำว่ำ - หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำ - สวนสตัว์อำซำฮิยำม่ำ - แช่ออนเชน็ธรรมชาต  ิ    

(-- / L / --) 
02.20 น.      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน เที่ยวบนิที่ XJ 620 



  

 

10.50 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำ ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์
และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดย
รวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ทัง้ 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว หมู่บ้านราเมนท่ีรวบรวมร้านดงั
ขัน้เทพไว้ในที่เดียวและยงัมีห้องเล็กๆที่จดัแสดงประวตัิความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนีใ้ห้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย 
ทกุๆร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเอง  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน (มือ้ที่  1) เมนู รำเมน ถือเป็นอำหำรเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพรำะด้วยควำมที่กินง่ำย
และมีรสชำติที่หลำกหลำยจึงเป็นที่ถกูใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 

บา่ย น าท่านสู่ สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสียง
ในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนญุาต
ให้ผู้ เข้าชมได้เข้าชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่
เหมือนสวนสตัว์แห่งอื่นๆ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน า้ของเหลา่เพนกวิน และ
โดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็น
ได้อยา่งชดัเจน สวนสตัว์แหง่นีย้งัเป็นสวนสตัว์แหง่แรกที่มีการจดัให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว  

ค ่ำ     อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย   
ที่พัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่ำ  

น ำทา่นได้สมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นโดยแท้กบักำรแช่ออนเชน็ธรรมชำติ ผา่นความร้อนใต้พิภพเพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า 

เลอืดลมเดินดีเสริมสขุภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยูใ่นสภาพ

คงที่ความอศัจรรย์แหง่การอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สำม ล่องเรือตัดน า้แข็ง – พ พ ธภณัฑ์ธารน า้แข็ง -อิออน ทำวน์ อำซำฮิคำว่ำ    (B / L / -) 
 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ (มือ้ที่ 2) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำทา่นได้สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมก่บัการ “ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง” Ms.Aurora บริเวณทะเลเปิด อาบาชิริซึง่เต็มไปด้วย

แผน่น า้แข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย โดยจะเปิดให้บริการตัง้แตก่ลางเดอืนมกราคม  ถึงปลายเดือนมีนาคม นอกจากจะได้สมัผสั
ประสบการณ์อนัแตกตา่งแล้วยงัได้เห็นชีวติสตัว์โลกอีกซีกโลก หนึง่อยา่งนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน า้เป็นต้น (การ



  

 

ลอ่งเรือตดัน า้แขง็เปิดให้บริการตัง้แต ่20 มกราคม – 31 มีนาคมของทกุปี โดยมเีรือออกเวลา09:00,10:30,12:00,13:30และ
15:00น.แตส่ าหรับเดือนกมุภาพนัธ์ซึง่เป็นเดือนที่ดีที่สดุในการชมธารน า้แขง็ นัน้จะเทีย่วพเิศษ ได้แก่ มีเรือออกเวลา 06:00 น.
เพื่อชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ และเวลา 16:10 น.เพื่อชมพระอาทิตย์ตกเพิ่มขึน้มา ทัง้นีจ้ะเห็นแผน่น า้แขง็ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
และอณุหภมูิ ) 
 

 

 

 
เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวนั (3) ณ ภตัตำคำร 
 

 

 

 
 
น าทา่นเดินทางสู ่“พิพธิภณัฑ์ธำรน ำ้แข็ง” ซึง่มกีารจดัแสดงธารน า้แข็ง ที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศกึษาวิเคราะห์ระบบ
นิเวศน์วิทยาการมาของธารน า้แข็งที่มีผลตอ่ชาวเมืองแถบชายฝ่ังทะเลโอคอตสก์ ท่ีมีธารน า้แขง็ขนาดใหญ่  ลอยอยูเ่หนือท้อง
ทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึง่จะเร่ิมมีธารน า้แข็งหนาตาตัง้แตช่ว่งกลางเดือนมกราคม และจะคอ่ยๆละลายหายไปราวเดือน
มีนาคมจนถงึกลางเดือนเมษายน ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สดุของการชมธารน า้แขง็จะอยูใ่นชว่ง
ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ ซึง่นอกจากภายในพิพิธภณัฑ์ จะมีการจดัแสดงเร่ืองราวความเป็นมาในการเคลือ่นตวัของธารน า้แข็งใน
รูปแบบภาพยนต์แล้วยงัมกีารจดัแสดงสิง่มชีีวติขนาดเลก็ที่เก็บรวบรวมตวัอยา่งมาได้จากธารน า้แข็งบริเวณชายฝ่ังอีกด้วย 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ ณ อิออน ทำวน์ อำซำฮคิำว่ำ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวา่ อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้
ของฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ที่น่ี 

ค ่ำ     อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย   
ที่พัก   Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สี่ shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ำ้ - โรงเป่ำแก้วคิ
ตำอิชิ -  DUTY FREEE  (B / อิสระ / D) 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ (มือ้ที่ 4) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู ่shikisai no ("Snow Land") ลำนสกี พำโนรำมำ่ ที่รวมกิจกรรมทำงสกี หลำกหลำย เหมำะกบัทกุเพศทกุวยั 

หรืออิสระกบักำรถำ่ยรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค  



  

 

ก จกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ 
Snowmobile: เร ่มต้น 10,000 เยนต่อคน  
Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน  
Banana Boat: 600-1,000 เยนต่อคน 
Sled: 200 เยนต่อคน 
Tube: 200 เยนต่อคน 

 
 
เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย   

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอตำรุ (OTARU) เป็นเมืองท่าส าคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาด   ต ่าของภเูขา
เท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตำรุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมือง โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบซึง่ได้รับการปรับปรุงเป็น
ร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่  คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อ
ใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่
โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้และมีการถมคลอง 

คร่ึงหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบ
คลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย  น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตัว
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึง่ในสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์เมือง ชมนำฬิกำ
ไอน ำ้โบรำณ ตัง้อยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร จากนัน้น าท่านชม โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมา
ยาวนาน โดยในอดีตนัน้จดุประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุน่ให้เรือ แตปั่จจบุนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของ
ใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 
ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงานแห่งนีก็้คือโคมไฟแก้ว   และลกูบอลแก้ว
นัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเที่ยวด้วย 
น าทา่นสู ่DUTY FREE อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผ้า น า้หอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ     บริกำรอำหำรค ่ำ (มือ้ที่ 5) ณ ภตัตำคำร เมนู บุฟเฟต์นำนำชำติ เสิร์ฟพร้อมขำปูยกัษ์ 



  

 

ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ห้ำ สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ                                                 (B / อิสระ / --)                                                
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (มือ้ที่ 6) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
12.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูส่นามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เที่ยวบินที่ XJ 621  
18.00 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขห้องพกั :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมาย
เตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็และบางโรงแรมจะไมม่ีบริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัให้ทา่นแยกเป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เตม็ (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกัในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณ
ใกล้เคยีงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
 
 

ทำงบริษัทเร่ิมต้นและจบกำรบริกำรที่สนำมบินดอนเมืองเท่ำนัน้  
กรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัหรือต่ำงประเทศ และจะท ำกำรส ำรองตั๋วเคร่ืองบนิหรือยำนพำหนะอื่นๆ 

เพื่อใช้เดนิทำงมำและกลับจำกสนำมบินดอนเมืองนัน้ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีท้ี่เกิดขึน้ เน่ืองจำกเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท  

ฉะนัน้ท่ำนควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือยำนพำหนะอื่นๆ 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำคำทัวร์รวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.   หวัหน้าทวัร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
รำคำทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวีซา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ (ไมใ่ช่หนงัสอืเดินทางไทย) 
5. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่ำนละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บำท ต่อทริป (ช ำระที่สนำมบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจ 

 
 
กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรอย่ำงน้อยจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป หำกผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำทัวร์ 
กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  หรือท่ำนละ 20,000 (กรณีเดินทำงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ภำยใน 30 วันก่อนกำรเดินทำง (นับรวมวันเสำร์-อำทิตย์) 

 

* ตั๋วสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่ น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือกำรสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสำยกำรบิน * 
กำรจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท ำกำร Request ให้ได้เท่ำนัน้ งดกำรคนืบตัรโดยสำร  
และหำกยกเลิกกำรเดนิทำง ทำงสำยกำรบินไม่มีระบบคนืเงนิบำงส่วน 

หำกผู้โดยสำรถกูปฎิเสธกำรออกนอกประเทศไทยหรือเข้ำประเทศญ่ีปุ่น 
จำกเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยหรือเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทำงผู้จัด

และทำงสำยกำรบนิจะไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสำรอำจจะต้องรับผิดชอบค่ำปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสำรต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มีที่น่ังว่ำงหรือตำมวนัเดินทำงของตั๋วเคร่ืองบนิ 
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนและสำยกำรบนิ ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ 



  

 

 
 
 
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนวันเดินทำงหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง 
1. กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั 
ก่อนการเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่
ไมส่ามารถเดินทางได้ 

2. กรณีวนัเดินทางไม่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการเดิน (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ ไม่
สามารถเดินทางได้ 

3. กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ทกุกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ เดินทางจะต้องช าระค่าตัว๋โดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทวัร์ที่ช าระ
มาแล้ว ณ วนัท่ีต้องการเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการ
คืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 45 วัน (นับรวมวันเสำร์-อำทิตย์) คืนเงินค่ำบริกำร 100% ของค่ำบริกำรที่ช ำระ
มำแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสำร์-อำทิตย์) ยึดเงินค่ำมัดจ ำทัง้หมดของค่ำบริกำรที่ช ำระ
มำแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน 30 วัน (นับรวมวันเสำร์ -อำทิตย์) ยึดเงินค่ำบริกำร 100% ของค่ำบริกำรที่ช ำระ
มำแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจดัเตรียมน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยวลว่งหน้า เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่
พกั ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
คา่บริการทัง้หมด   
4. การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้ 

วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้ 



  

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับราคาทวัร์ หรือยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียว จองเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์    ไส้กรอก ฯ เพื่อ
เป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 
หมำยเหตุ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือ  
ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบั 
นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการ 
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทาง 
น้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอื 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ 

ข้อควรทรำบ 
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วนัไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจเข้ำเมือง
เพื่อยนืยนักำรมีคุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยนืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทำงทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น ทำงทวัร์จัดเตรียมให้ 



  

 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ช้าของสายการบิน เปลีย่นแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


