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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว  

วนัที ่16 –  21 ม.ค. 66 53,999 53,999 11,900  

วนัที ่18 –  23 ม.ค. 66 53,999 53,999 11,900  

วนัที ่23 –  28 ม.ค. 66 53,999 53,999 11,900  

วนัที ่15 – 20 ก.พ.  66 53,999 53,999 11,900  

วนัที ่20 – 25 ก.พ.  66 48,999 48,999 11,900  

วนัที ่22 – 27 ก.พ.  66 48,999 48,999 11,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 10,000 บาท*** 

 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.00 น.       คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ -เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - 
แชอ่อนเช็นธรรมชาต ิ

02.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 

10.40 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มีรสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าว
ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้น
ราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดัง
ขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้า
ศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) เมนู ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความที่
กนิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 

บา่ย น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ี
ชือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทาง
สวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้
ผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลาง
ของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวน
สตัวแ์หง่นี้ยังเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่ง
ฤดหูนาว  

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู ชาบ ู   
ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  

น ำทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทกั้บการแชอ่อนเช็น
ธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วาม
อัศจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ น 

 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง – พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็ง -ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำทา่นไดส้มัผัสประสบการณแ์ปลกใหมกั่บการ “ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง” Ms.Aurora บรเิวณทะเลเปิด อาบาชริซิ ึง่
เต็มไปดว้ยแผน่น ้าแข็งทีล่อยมาจากรัสเซยี โดยจะเปิดใหบ้รกิารตัง้แตก่ลางเดอืนมกราคม  ถงึปลายเดอืนมนีาคม 
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นอกจากจะไดส้มัผัสประสบการณ์อันแตกตา่งแลว้ยังไดเ้หน็ชวีติสตัวโ์ลกอกีซกีโลก หนึง่อยา่งนกอนิทรทีะเลหาง
ขาว และแมวน ้าเป็นตน้ (การลอ่งเรอืตัดน ้าแข็งเปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่20 มกราคม – 31 มนีาคมของทกุปี โดยมเีรอื
ออกเวลา09:00,10:30,12:00,13:30และ15:00น.แตส่ าหรับเดอืนกมุภาพันธซ์ ึง่เป็นเดอืนทีด่ทีีส่ดุในการชมธาร
น ้าแข็ง นัน้จะเทีย่วพเิศษ ไดแ้ก ่มเีรอืออกเวลา 06:00 น.เพือ่ชมววิพระอาทติยข์ึน้ และเวลา 16:10 น.เพือ่ชม
พระอาทติยต์กเพิม่ขึน้มา ทัง้นี้จะเห็นแผน่น ้าแข็งขึน้อยูกั่บสภาพอากาศและอณุหภมู ิ) 
 

 

 
 

 
 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ภตัตาคาร 
 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็ง” ซึง่มกีารจดัแสดงธารน ้าแข็ง ทีเ่ก็บรวบรวมมาไวเ้พือ่การศกึษา
วเิคราะหร์ะบบนเิวศนว์ทิยาการมาของธารน ้าแข็งทีม่ผีลตอ่ชาวเมอืงแถบชายฝ่ังทะเลโอคอตสก ์ทีม่ธีารน ้าแข็ง
ขนาดใหญ ่ ลอยอยูเ่หนือทอ้งทะเลของเมอืงอาบาชริ ิซ ึง่จะเริม่มธีารน ้าแข็งหนาตาตัง้แตช่ว่งกลางเดอืนมกราคม 
และจะคอ่ยๆละลายหายไปราวเดอืนมนีาคมจนถงึกลางเดอืนเมษายน ขึน้อยูกั่บสภาพอากาศในแตล่ะปี โดย
ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุของการชมธารน ้าแข็งจะอยูใ่นชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ ์ซึง่นอกจากภายในพพิธิภัณฑ ์จะมกีาร
จัดแสดงเรือ่งราวความเป็นมาในการเคลือ่นตวัของธารน ้าแข็งในรูปแบบภาพยนตแ์ลว้ยังมกีารจัดแสดงสิง่มชีวีติ
ขนาดเล็กทีเ่ก็บรวบรวมตวัอยา่งมาไดจ้ากธารน ้าแข็งบรเิวณชายฝ่ังอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน 
ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ
กัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี ่

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่ ี ่ shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้ - 

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  DUTY FREE   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land") ลำนสก ีพำโนรำมำ่ 
ทีร่วมกจิกรรมทำงสก ีหลำกหลำย เหมำะกับทกุเพศทกุวัย 
หรอือสิระกับกำรถำ่ยรูป ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ ตคิ *การเลน่กจิกรรม
ไดข้ ึน้อยูก่บัปรมิาณของหมิะ** กจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ 
Snowmobile: เร ิม่ตน้ 10,000 เยนตอ่คน  Snow Raft: 600-
1,000 เยนตอ่คน Banana Boat: 600-1,000 เยนตอ่คน 
Sled: 200 เยนตอ่คน  Tube: 200 เยนตอ่คน 
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เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ ภตัตาคาร 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอตาร ุ(OTARU) เป็นเมอืงทา่ส าคัญของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าด  
ต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชีือ่เสยีง ชม คลองโอตารุ หรอื “โอตารุอุนงะ” มคีวาม
ยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดร้ับการปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลอง
แห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทาง
การขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีาร
ถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไว ้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็น
ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย น า
ท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ีเป็นหนึ่งใน
รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีน

ญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร จากนัน้น าทา่นชม 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงค์
ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของ
ใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดของ
เมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้  และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้
ใหกั้บนักทอ่งเทีย่วดว้ย 
น าทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่7) ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาต ิเสริฟ์พรอ้มขาปยูกัษ ์

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั   KARAKSA HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ หบุเขาจโิกคดุาน ิ-  ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ                     
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึน าทา่นชม หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื 
“หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกวา่หบุ
เขานรกนัน้เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาติ
กระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่ ีกระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยู่
ตลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแร่และออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
บนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแร่
ก ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานมิลีักษณะ 
เป็นเนนิ เขา มทีางเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตติลอดขา้งทาง จากนัน้น าทา่นชม ศนูย์
อนุรกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้หม ี850 เยน)ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถีิน่ก าเนดิใน
ดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได ้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ 
แตก็่คอ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูยอ์นรุักษ์ พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นี้ภายในมฝีงูหมสีี
น ้าตาลนับรอ้ยตัวทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยังม ีหมสีนี ้าตาลทีท่างศนูยส์ต๊าฟเอาไว ้
ขอ้มลูเกีย่วกับหมสี ีและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับหมอีกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่ 9) ณ รา้นอาหาร 
บา่ย น ำทำ่นชม ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมี
รา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้น
ดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่ 
น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

ค ่า     อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก  T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ                                                                                              
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่10) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 621  
17.50 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ
ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
ตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหกั้บผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหกั้บสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้
บรกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 
ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แต ่ วันที ่ 11 ตลุาคม 65 ที่
เดนิทางมาในรูปแบบคณะทวัร ์
🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้
- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิญีปุ่่ น 
- ไมต่อ้งกักตัว 
- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 
1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่สามารถท า 
VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท าการลงทะเบยีนใหเ้สร็จกอ่นถงึญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจากสแีดงเป็นสเีหลอืงเมือ่อัพ
โหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 
2.Google maps ลิง้คกั์บ My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 
3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผา่นลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  
2.เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีครบโดสจ านวน 3 เขม็ ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค
กระทรวงสาธารณสขุ โดยใบรับรองวัคซนีตอ้งเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเทา่นัน้ หรอื สามารถใชใ้บรับรอง
จาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวัคซนีเป็นไปตามทีอ่งคก์รอนามยัโลก (WHO) ใหก้ารรับรอง ทัง้หมด 7 ยีห่อ้ ไดแ้ก ่
Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉดีแบบสตูรเดยีว หรอื 3เขม็ แบบไขวไ้ด ้
3. ส าหรับผูท้ีไ่ดร้ับวัคซนีไมค่รบ 3 เขม็ ตอ้งมใีบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่น
การเดนิทาง (ใบรับรองระบขุอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดร้ับวัคซนี สามารถเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดครบ 3 เขม็ตามเกณฑไ์ดเ้ลย แตถ่า้ผูป้กครองฉีด
ไมค่รบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. กอ่นออกเดนิทาง 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บทางรฐับาลญีปุ่่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋ว
เครือ่งบนิทัง้น้ีแลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท า
การ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนื
เงนิบางสว่น 



BOOKING CODE : HJH-XJ64-SP03  HAPPY HOKKAIDO Drift Ice Breakeer ปี 5                                 UPDATE 10/10/2022     

 
 

 

 
 

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

7 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์ 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกต๋ัวกอ่นทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื
ตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่ประกันโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล วงเงนิทา่นละ 50,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. บรกิำรน ้ำดืม่วันละ 1 ขวด/วัน 

11. ออกใบเสร็จคำ่บรกิำร รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี โปรดแจง้เจา้หนา้ที)่ 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
2. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
3. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

5. คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบัุตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกู
ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่
อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตวัเพิม่เตมิ หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ 
ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่
2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหา
ผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าทวัร ์100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่
ทวัร ์ทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิาทวัร ์100% ของคา่บรกิารที่
ช าระมาแลว้  
กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึน้อยูกั่บขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิท ทัวรผ์ูข้ายและผูซ้ ือ้เทา่นัน้ 
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง 
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นส าคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
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ตน้(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
9.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบัุตเิหตใุน 
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
10.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง 
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น 
การช าระเหมาขาด 
11. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท 
ของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
12. ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร 
ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออก 
เมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
13.กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่นสามารถ 
เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม ่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
14.กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอาย ุ
ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


