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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

23.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

03.35 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่) 
07.55 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
10.00 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่) 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้นําท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 

ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึง

แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บัคาํแนะนําและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญ

ชาวอเมริกนั ดงัน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผังเมืองของ

อเมริกา   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบน

ถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบังแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียง

รายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori 

และ Susukin  

ท่ีพกั  APA HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ทะเลสาบ

โทยะ – นัง่กระเขา้ข้ึนสูภู่เขาไฟอุซุซาน – สวนหมีโชวะชินซงั” 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้ง

ตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วาม

เล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและ

คอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยม

ไปสกัการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจ 
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 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ 

ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว 

หรือเดินถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลยุ์โรป 

นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความ

เป็นมาของโรงงาน  

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทส”ึเมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีช่ือเสียง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิ่ง นําท่านชม 

หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟท่ียงัไม่ดับก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม  

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากน้ันนําทุก

ท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟท่ีทําใหเ้กิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จาก

หลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดังน้ันจึงทําใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บน

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศ) จากน้ันนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง”(รวมค่าเขา้ชมแลว้) เพ่ือชมความน่ารกัฉลาด

แสนรูข้องหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบน

เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี  โรงแรม TOYO ONSEN HOTEL HANABI OR TOYA KANKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีสี ่ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้- ซปัโปโร- 

DUTY FREE- เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอ

ตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้

ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็น

คลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จาก

เรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนสาํหรบันักท่องเท่ียวแทน

โกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็น

รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ีซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิด

แบบทาํกล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย นํา

ท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้คร่ืองแกว้ท่ี
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ออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกัน นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสําอางค์ อาหารเสริม 

เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล

นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 

และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

  

 

พกัท่ี โรงแรม APA HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีหา้ MITSUI OUTLET - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีมิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัแหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่

หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหาร

ขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ิน

และสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

16.25 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX693 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่) 
20.55 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 
00.35 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน HX769/ HX767 บริการอาหารว่างและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง (มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่) 

02.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
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**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่า

ตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 
อตัราค่าบริการ  “ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ไฟลท์เวลาเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

13 – 17 เมษายน  2561 
 

BKK-HKG HX780 03.35 – 07.55 

HKG-CTS HX690 10.00 – 16.15 

CTS-HKG HX693 16.25 – 20.55 

HKG-BKK HX769 00.35 – 02.35 

39,999 39,999 10,000 

14 – 18 เมษายน  2561 

 

BKK-HKG HX780 03.35-07.55 

HKG-CTS HX690 10.00-16.15 

CTS-HKG HX693 16.25-20.55 

HKG-BKK HX767 02.00-04.00 

39,999 39,999 10,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนั
ทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน
การทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณี

ทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราที่
สงูมาก 
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