
 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO LAVENDER 5D3N 

 ซุปตาร ์ทุง่ 7 ส ีทีน่ ีเ่พือ่คณุ                                                                                                                                                                                                                  
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2562 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 



วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟูราโน่ – ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบุ

โนะโอะกะ – บอ่น า้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

 08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร  
เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่น าท่านเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็น

จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ทีีส่ดุ มวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะช ิใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไม ้

ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จ าหน่ายผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์พุดดิง้

ลาเวนเดอร ์เครือ่งดืม่ซา่ๆ อยา่งโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรือ่งการปลูก

ลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีันที่

สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ทีม่ทีัง้สมี่วง สี

ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพ ูฯลฯ งดงามดั่งสายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนัน้เดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมอืงบเิอะ ที่

สวนแห่งนี้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งว่า เนนิสีฤ่ด ูเนื่องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีัน

อยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาลน่ันเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญม่พีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดู
รอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง อสิระใหท้่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านา

พรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ท่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ เชน่ การน่ังรถ 

Norokko (รถลากทีถ่กูลากโดยรถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอล์ฟส าหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเลน่รถ ATV ก็

ได ้(ราคาเครือ่งเล่นไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน 

http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรุบโุนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไมว่า่จะ

เป็นดอกซลัเวยี ดอกพทิเูนยี หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด ์ท าใหม้ชี ือ่เรยีกวา่ งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้า่น

ชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรอืสามารถเสยีค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ไมร่วมคา่ทัวร)์  

เดินทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อน า้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้ า 

Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ

โดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหล

เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็น

เมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาว 

ของประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่าม โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- มติชุยเอาเลต้ท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยูบ่นที่

ลาดต ่าของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุน

งะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบ

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน า

http://www.shikisainooka.jp/en/


ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์เมอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที่มี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 

รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที่

ผลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด

ภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ที่

ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า 

รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ มติซุยเอา้เลท 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหต!ุ!! ในวันทีป่ล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได ้

ใน 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 
** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

05-09 มถินุายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 มถินุายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กนัยายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กนัยายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 



 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 


