
 

 

รหัสทัวร JWT1900750 
ทัวรฮอกไกโด โปร ซัปโปโร ลาเวนเดอร 5 วัน 3 คืน (TG) 
– เมืองฟูราโน – โทมิตะฟารม - สวนชิกิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ 
- บอน้ําสีฟ�า – อาซาฮิคาวา – อิออน ทาวน 
- เมืองอาซาฮิคาวา -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี 
– โรงเป�าแกวคิตาอิชิ -  รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – JTC DUTY FREE 
- อดีตศาลาวาการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พารค-ตลาดปลาโจไก 
-mitsui outlet-ชอปปم�งยานทานูกิโคจิ-ยานซูซูกิโนะ 

 
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเที ่ยวบินเพื ่อยืนยันกับทางเจาหนาที ่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื ้อต๋ัว
เครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการ
ความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย 
ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไม
คืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิประตู

ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทรอให
การตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเช – เมืองฟูราโน – โทมิตะฟารม - สวนชิกิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุ
โนะโอะกะ - บอน้ําสีฟ�า – อาซาฮิคาวา – อิออน ทาวน 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน นํา
ทานเขาชม ฟารมโทมิตะ (Farm Tomita) เปน
จุดชมดอกลาเวนเดอรที ่ดีที ่สุด มีวิวทิวทัศที่
สวยงามจากฉากหลังเปนภูเขาโทกะชิ ใกลๆกับ
ทุ งดอกไมยังม ีร านกาแฟ รานคาจ ําหนาย
ผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย อาทิ ซอฟท
ครีมลาเวนเดอร พุดดิ้งลาเวนเดอร เครื่องด่ืม
ซาๆ อยางโซดาลาเวนเดอรและอีกมากมาย 
นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอร

แลว ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันที่
สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม 7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) ที่มีทั้ง
สีมวง สีขาว สีแดง สีสม สีชมพ ูฯลฯ งดงามด่ังสายรุงเลยทีเดียว 
จากนั้นเดินทางสู สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมือง
บิเอะ ที่สวนแหงน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางวา เนินส่ีฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุ
จัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวนดอกไม  ขนาดใหญ
มีพื้นที่ 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง อิสระใหทานชมและ
เก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงนี้ทานสามารถ
เลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การนั่งรถ Norokko (รถลากที่ถูกลากโดย
รถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเครื่อง
เล นไม รวมอยู  ในราคาทัวร   ม ีค าใช จ ายเพิ ่มเติมประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

เดินทางสู เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka)  ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใส
ไมวาจะเปนดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมรร่ีโกลด ทําใหมีช่ือเรียกวา งานผาลาย
ดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคาบริการเพิ่มเพื่อ
ใชบริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพิ่มเติม ไมรวมคาทัวร) เดินทางสู สระอะโออิเคะ 
(Aoiike) หรือ สระนํ้าสีฟ�า (Blue Pond) ตั้งอยูฝم�งซายของแมนํ้า Bieigawa ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดย
เพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 
1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมนํ้าสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติทั่วไป 
และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้าในบอ นํา
ทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูทาง
ตอนกลางของเกาะไดชื ่อวาหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ �น จากนั้นนํา
ทานชอปปم�ง ณ อิออน ทาวน (ตรงขามโรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกา
วา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ
ขนมขึ้นช่ือของญ่ีปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน (กรณีพักที่โรงแรม ART 
ASAHIKAWA HOTEL ที่โรงแรมมีออนเซ็น ราคาทัวรไมไดรวมคาออนเซ็น) 

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน  
ที่พัก  ART ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันทีส่าม เมืองอาซาฮิคาวา -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�า

แกวคิตาอิชิ -  รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – JTC DUTY FREE 
เชา   รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของ
เมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู  
ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจาก
การถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังได
เลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไวเปน
สถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 
2 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู  



 

 

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงใน
รานคาที ่ใหญที ่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแก
สวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง  
 ชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีต นั้นจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ี
เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิ
เปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลาง
โรงเป�าแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟ
แกวและลูกบอลแกวน่ันเอง  
 
นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล 
คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาและถายรูปตามอัธยาศัย  และยังมีอีกหนึ่งรานที่ทานตองมีเวลากับรานนี้ คือราน 
LeTAOรานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที ่แสนอบอุน ขับ
กลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซนําทานสู JTC DUTY FREEอิสระใหทานเลือก
ซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เส้ือผา น้ําหอม ตามอัธยาศัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก   THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันทีส่ี่ อดีตศาลาวาการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พารค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ชอป
ปم�งยานทานูกิโคจิ-ยานซูซูกิโนะ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานชมอดีตอาคารที่วาการของฮอกไกโด(ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มี
ลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ ้นทะเบียนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ จากนั้นผานชม หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER)เปนหอ
นาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจาก
อเมริกา ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยว
ทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก และนําทานไปยังบริเวณสวนสาธารณะโอโดริ
(Odori Promenade) ซึ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มี
ความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที่ต้ัง
ของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโรจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo 
Jogai Market)ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอด
บล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคา
ตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอย
เชลล ผลผลิตอื่น ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม อาหารทองถิ่นที่ข้ึนช่ือคือ  Donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารเท่ียง เพื่อใหทานไดลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาโจไก 

และนําทานไปยัง MITSUI OUTLET PARKเอาทเลทซึ่งเปดตัวเปนครั้งแรกในฮอกไก
โด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตแบรนดช้ันนําจากตางประเทศ สินคาแฟช่ัน
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอ ุปกรณก ีฬาและกิจกรรมกลางแจ งและสินค าทั ่วไป 
ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี จะมีถึง 58 แบ
รนดที่เปนแบรนดที่เพิ่งเปดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดที่เปดตัวเปนครั้งแรกใน
ประเทศญี ่ปุ �น นอกจากนี ้ภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที ่จ ุได 650 ที ่น่ัง 
เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถ่ินและสินคา
จากฟารม เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจาก
ตางชาติไดสัมผัสจากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจิแหลงชอปปم�งเกาแกที่



 

 

สืบทอดมาต้ังแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชน
รานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึง
สามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวย
ความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองที่ ยานซูซูกิโนะ(Susukino) ที่ยานกินด่ืม
ที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งค่ังดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็ม
ไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยรา
เมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติและเครื่องเคียง
ตาง ๆ 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา 

พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่า สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืม
บนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

อัตราคาบริการทัวร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเด่ียวจายเพิ่ม 

14-18 กรกฎาคม 2562 42,999 12,900 10,900 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป   

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเที่ยว ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา
ซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานัก
ระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 

กก.) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ (1) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 
30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของ
กรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที ่จะกระทําในประเทศญี่ปุ �นจะตองไมเปนสิ่งที ่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (2) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 

30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พเิศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั ้งสิ้นแทนผู จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง



 

 

ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทํา
ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ �น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา
ทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวี
ซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวน
นั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมา
ที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต
หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

 


