
 

 

รหัสทัวร TBT1902006 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ บิวต้ีฟูล 6 วัน 4 คืน [TG] 
เท่ียวครบ ชมใบไมเปล่ียนสี !! โนโบริเบตสึ / จิโกกดุานิ / เมืองฮาโกดาเตะ /  
น่ังกระเชาชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ / เท่ียวตลาดปลา / โกดังอิฐแดง / ยานโมโตมาจ ิ/ กระเชาอุสุซัง 
เก็บแอปเปم�ล / เท่ียวเมืองดังโอตารุ / ศาลาวาการ / ถนนแป�ะกวย / เมืองโจซังเก /  
เนินเขาพระพุทธเจา 
ชอปปم�งทานุกิโคจิ / มิตซุยเอาทเลต ออนเซน 2 คืน / เมนูปู 3 ชนิด / ฟูลเซอรวิสการบินไทย 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบินไทย 

จุดนัดพบป�ายบริษัท เจาหนาท่ีบริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป�าเดินทาง 
23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซะ ดวยเท่ียวบิน TG 670 สายการบินไทย  
วันท่ีสอง:  สนามบินชิโตเซะ –  เมืองโนโบริเบตสึ – ชมหุบเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ 
                   ยานเมืองเกาโมโตมาชิ – ขึ้นกระเชาชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ – แชนํ้าแร 
08.20 น. ถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภัย 
เมืองโนโบริเบตสึ ชมหุบเขาจิโกคุดานิ หรือเรียกอีกอยางวา 
“หุบเขานรก” ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ันเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอ
น้ํารอนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบรเิวณเสมือนนรกที่มี
กระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิด
น้ําแรและออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด 
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
นําทาน เท่ียวชมเมืองยานเกาโมโตมาจ ิจากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มี
ถนนลาดชัน 19 สายมุงตรงสูทาเรือ ถนนเหลาน้ีเปนที่นิยมในหมูผูรัก
การเดินเท่ียวชมวิว เน่ืองจากเรียงรายไปดวยอาคารตางๆ ท่ีมี
เอกลักษณและมีภูมิทัศนอันหลาก หลายเม่ือครั้งอดีตไดเปนเมืองทา
ท่ีมีการคาขายกับชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซ่ึงทําใหวัฒนธรรม
ตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงทานจะพบเห็น
จากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกท่ีต้ังอยูริมเนินเขา 
น่ังกระเชาชมเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีภูเขาฮาโกดาเตะ ใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมืองฮาโกดาเตะท่ีมี
น้ําทะเลขนาบอยูท้ัง 2 ดาน เปนคอคอดกระมองจากดานบนจะมีลักษณะคลายวันนอน ในยาม
กลางวันหรือค่ําคืนที่อากาศแจมใสทิวทัศนจากบนยอดเขาจะมีความงดงามมาก จนไดรับการยก



 

 

ยองใหเปน 1 ใน 3 จุดที่มีทัศนียภาพยามค่ําคืนที่งดงามท่ีสุดเคียงคูกบัภูเขาอินาสะของนางาซากิ
และเขาร็อคโคะแหงเมืองโกเบ 
ค่ํา รับประทาน อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เขาพัก ณ โรงแรม HEISEIKAN KAIYOTEI แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีสาม:  ตลาดเชาเมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – น่ังกระเชาอุสุซัง                 

กิจกรรมเก็บแอปเปم�ล – แชน้ําแร 
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ตลาดพื้นเมืองที่รวมรานคากวา 250 ราน ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของ
เกาะฮอกไกโด ไมวาจะเปนปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน 
ปลาหมึก ไขหอยเมน กุง ท่ีมีท้ังแบบสดและแบบแหง หรือจะเปน
ผลไมขึ้นช่ือตามฤดูกาลและผักพ้ืนเมืองและทานสามารถลองสัมผัส
ประสบการณการตกปลาหมึกที่นาต่ืนเตนไดจากตลาดปลาแหงน้ีอีก
ดวย 
โกดังอิฐแดง ท่ีมีอายุเกาแกกวา 100 ป โกดังแหงน้ีสรางตามแบบ
ตะวันตกตกแตงดวยอิฐแดงทั้งหมด ในอดีตท่ีน่ีถูกใชเปนโกดังเกบ็
สินคาของพอคาท่ีร่ํารวยแตปจจุบันถูกปรับเปลี่ยนใหเปนรานคา ราน
จําหนายสินคาท่ีระลึก โรงเบียร รานอาหาร รานกาแฟท่ีนาน่ัง
มากมายหลายราน ท่ีน่ีถูกเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียวใหนักทองเท่ียว
ไดมาเดินชิลล ๆ ริมอาวหรือจิบกาแฟแกวโปรดรับลมเย็น ๆ สุดฟน และท่ีสําคัญคือยังรวมเอา
รานคาท่ีจําหนายสินคาช่ือดังของฮอกไกโดไวใหเราไดชอปปم�งกันมากมายอีกดวย 
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
น่ังกระเชาอุซุซังเพ่ือชมภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป 
ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนองใหมท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของผิว
โลกในป 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกนันานถงึ 2 ป จนกลายมาเปน



 

 

ภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน 
“อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” 

กิจกรรมการเกบ็แอปเปم�ล ใหทานสนุกสนานกับการเก็บแอปเปم�ลสดๆ 
จากตน วากันวาแอปเปم�ลน้ันดีตอสุขภาพ หากทานวันละ 1 ผล รางกาย
จะแข็งแรงหางไกลโรคภัยไขเจ็บ  
ค่ํา รับประทาน อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือเทียบเทา แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีส่ี : บอน้ําฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
          นาฬิกาไอน้ําโบราณ – ถนนแปะกวยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด  
    ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ปم�งยางนันดะ ปู 3 ชนิด  
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
บอน้ําฟุกิดาชิ บอน้ําพุเกิดจากน้ําฝนและหิมะท่ีไหลอยูบนภูเขาโยเต
ในหลายศตวรรษและเกิดเปนบอน้ําพุทางธรรมชาติอยางแทจริง 
อุณหภูมิจะอยูท่ี6องศาเซลเซียลตลอดทั้งปและอุดมไปดวยแรธาตุที่
ดีตอสุขภาพ น้ําท่ีน่ีอรอยจนไดรับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดลอมให
เปนหน่ึงในรอยน้ําท่ีบรสุิทธ์ิในญี่ปุ�น คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 
1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอตารุ ในสมัยกอนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยุคอุตสาหกรรม
การขนสงทางเรือบริเวณปากอาว ซึ่งในยามค่ําคืนคลองแหงน้ีไดรับคําขนานนามวาเปนจุดที่โรแมน
ติกท่ีสุด พิพิธภัณฑกลองดนตรี อาคารเกาแกสองช้ัน ท่ีภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง แตโครง 
สรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรม
ท่ีเกาแกและควรแกการอนุรักษใหเปนสมบัตขิองชาติ นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยู
เพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับ
นาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา 
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 



 

 

ถนนแปะกวยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ท่ีมีจํานวนกวา 70 ตน ตาม
ถนนยาวระยะทาง 380 เมตร โดยชวงท่ีเปนไฮไลทท่ีเหลา
นักทองเท่ียวนิยมมาถายภาพกันก็คือชวงกลางเดือนตุลาคมเปนตน
ไป ซึ่งเปนชวงใบไมเปล่ียนสี เหลาตนแปะกวยเหลาน้ีใบไม  
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งกะ ในภาษาญี่ปุ�น
แปลวาอิฐสีแดง ทําเนียบแหงน้ีเร่ิมกอสรางเม่ือปค.ศ. 1888  
ทําเนียบแหงน้ีสรางจากอิฐจํานวนกวา 2.5 ลานเปนอาคารใน
สไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบ
รัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมหอนาฬิกา
ซัปโปโร เปนสัญลักษณของเมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสรางขึ้นตนสมัยพัฒนาซัปโปโร ในป 
1878 ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ รานนันดะ [เมนูปم�งยางรานนันดะ] 

 
เขาพัก ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีหา :  เมืองโจซังเค – ชมใบไมเปล่ียนสี – เนินเขาพระพุทธเจา – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
                มิตสุยเอาทเลตพารค  
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ชมใบไมเปล่ียนสีท่ี เมืองโจซังเค เปนสถานท่ีใบไมเปล่ียนสีสวย
งดงามมากคนญี่ปุ�นนิยมไปเดินเขาเพ่ือชมใบไมแดงและโจซังเคยัง
เปนแหลงน้ําพุรอนท่ีอยูใกลตัวเมืองซัปโปโรมากท่ีสุดและมีช่ือเสียง
มานับรอยปอีกดวย นอกจากน้ีภายในพ้ืนท่ีโจซังเคน้ันมี ตัวกัปปะ 



 

 

เปนสัญลักษณเพราะพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีนิทานเร่ืองเลาเกาแกเกี่ยวกับกปัปะดวย ไมวาจะไปทางไหนก็
จะเห็นรูปปم�นตวักปัปะดีไซนตางกันไปตามจินตนาการของผูคนในพ้ืนท่ีเยอะแยะมากมายทีเดียว  
เนินแหงพระพุทธเจา ถือวาเปนผลงานการสรางช้ินเอกอีกช้ินหน่ึง
ของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ�นโดยมีลักษณะเปนเนินเขา
ลอมรอบรูปปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมี
น้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งราย
ลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีจะ
สามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูป
ปم�นพระพุทธรูป ซึ่งเปนการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางสถาปตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงาม
จากธรรมชาติ 
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ แหลงที่ต้ังของหางสรรพ สินคาช่ือดังและ
รานคามากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ เชน ราน จําหนายกลอง
ดิจิตอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน 
UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
มิตสุยเอาทเลตพารค เปนหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ต้ังอยู
ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยังสนามบิน New 
Chitose เปดใหบริการเม่ือเดือนเมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 
ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมือง
และสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด 



 

 

 
 
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ มิตสุยเอาทเลต 
เขาพัก ณ โรงแรม ROUTE INN CHITOSE HOTEL หรือเทียบเทา    
วันท่ีหก     สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพมหานคร 
10.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเท่ียวบิน TG 671 สายการบินไทย 
15.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ  

*********************************************************** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก
หองละ 

2-3 ทาน 

เด็กมีเตียงพัก
กับ ผูใหญ 1-

2 ทาน 
[อายุ 8-12 ป] 

เด็กไมมีเตียง
พัก 

กับผูใหญ 2 
ทาน 

[อายุ 2-7 ป] 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

JOINLAN
D 

22-27 ตุลาคม 2562 
*** วันหยุดวันปยมหาราช *** 55,900 52,900.- 47,900.- 7,900.- 35,900.- 

 



 

 

** ราคาน้ียังไมรวมคาทิปเพ่ือเปนสินน้ําใจใหกับไกดและคนขับรถทานละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**ราคาอาจมีการปรบัขึ้นในกรณีท่ีราคาน้ํามันมีการปรบัขึ้น แตจะปรับตามความเปนจริงที ่
สายการบินประกาศปรบัเทาน้ัน (คิด ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562) ** 
อัตราน้ีรวม 

 คาบรกิารน้ําแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ�น) 
 คาบรกิารมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ 
 คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
 คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการที่กําหนด 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศญี่ปุ�น และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอ่ืน 
 คาทําหนังสือเดินทาง และคาใชจายท่ีเปนสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คา

ซักรีด เปนตน 
 คาทิปเพ่ือเปนสินน้ําใจใหกับไกดและคนขบัรถทานละ 2,000 เยน  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินประกอบดวย 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารระหวางประเทศช้ันประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินไทย 
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน 

(คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนด
ราคาคาทัวรแลว กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเปนตอง
เรียกเก็บสวนเพ่ิมเติม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 คาขนยายสัมภาระและกระเป�าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินไทย น้ําหนักกระเป�าเดินทาง
ตองมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม  
หากกรณีท่ีน้ําหนักกระเป�าเดินทางใบใดใบหน่ึง    มีน้ําหนักเกินท่ีกําหนด ทานตองเสีย
คาธรรมเนียมปรับตามกฎขอกําหนดของสายการบินน้ัน (ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดเปนไปตามประกาศของสายการบิน) 



 

 

การชําระเงิน 
 บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ที่น่ัง 
 สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทาง

บริษัทฯ กําหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเกบ็สวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ี
เดินทางน้ันถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บ
เพ่ิมคาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศคร้ังใหมของสายการบินที่มีการ
เปล่ียนแปลง โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจําทานละ 

5,000 บาท 
 กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไมคืนเงินมัดจํา ไมวา

จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดคาบริการ 50% ของ

ราคารวมท้ังหมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบรกิารเต็มจํานวนของราคา

รวมท้ังหมด 
 หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปล่ียนวันเดินทาง (ยายคณะทัวร) สามารถทําไดโดยไมมี

คาใชจายดังน้ี  
สําคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ) 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ 

ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสูงสุด
ของทานลูกคาโดยสวนใหญเปนหลัก  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไข
การเดินทางท่ีระบุไวทั้งหมด 



 

 

 ในกรณีท่ีลูกคาตองการจองและซือ้ต๋ัวโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมา
จากประเทศอ่ืน เพ่ือรวมทัวรในประเทศญี่ปุ�น ไมวาจะเปนการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะ
ทัวรน้ัน ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทุกคร้ัง (กรณีท่ีทานออกตั๋วโดยมิไดแจง
ใหบริษัททราบลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ไมวากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออก
เมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถกูปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศ
ของผูเดินทางได เน่ืองมาจากผูเดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความ
ประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล ความลาชาการเล่ือน
หรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอม
คณะ ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร 

(จําเปนตองแจงขอจํากัดเร่ืองอาหารกอนการเดินทางลวงหนา 30 วัน) 
1. รายการอาหารท่ีระบุไว อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ และความเหมาะสม โดย

ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
2. ขอกําหนดสําหรับทานท่ีไมทานเน้ือปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่�น หมายถึง 

ทานไมสามารถทานเน้ือสัตวน้ําอ่ืนใดไดทั้งหมด ไมวาจะเปนปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอ่ืน
อยางใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหสวนใหญจะเปนเมนูท่ีเปนผักหรือเตาหู
แทน 

3. สวนกรณีท่ีมีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเร่ืองของอาหาร เชน ไมทานเน้ือสัตว (เน้ือวัว, เน้ือหมู, 
เน้ือไก หรืออ่ืนๆ) ไมทานซาชิมิหรือซูชิที่เปนของดิบ ทานใดที่ไมมีการแจงเกี่ยวกบัขอจํากัด
เร่ืองอาหาร(ลวงหนา) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ�นแลวจะไมสามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเน้ือสัตว ภัตตาคารทองถิน่
บางแหงอาจเปล่ียนเมนูใหทานไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหัวบุกเทาน้ัน 

ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ต๋ัวโดยสาร 



 

 

1.1 การเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเล่ือน
วันเดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและ
กรุณาแจงทันทีเม่ือทําการจองทัวร) 

1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันวนิาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราท่ีทาง
สายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึ้นในภายหลัง ถือเปนคาต๋ัวเคร่ืองบินสวนเพ่ิมท่ีผูเดินทางตอง
เปนผูชําระ 

1.3 กรณีท่ีทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมลจะดําเนินไดภายหลังออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสาร
ตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุปทัวรเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ แจงคํา
ขอไดตามขั้นตอน แตไมสามารถเขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอ
บล็อกที่น่ัง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอท่ีเคานเตอรเช็คอินในวันเดินทาง 

1.5 กรณีท่ีทัวรออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไม
อนุญาตใหเปล่ียนช่ือตัวผูเดินทางทุกกรณี บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตอง
รอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเทาน้ัน กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ วาต๋ัว
เคร่ืองบินใบน้ัน ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม 

1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชต๋ัวโดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถ
สะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืน ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ระหวางสายการบินน้ัน ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ท้ังหมดเปนสิทธ์ิของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลต้ังแตเร่ิมจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลท่ีทางบริษัทฯ 
สงใหเพ่ือสิทธิประโยชนสูงสุดของทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตร
ขึ้นเครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสมเรียบรอย
แลว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ 
ท้ังกับบริษัททัวรและสายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 สําหรับผูเดินทางซึ่งต้ังครรภ สตรต้ัีงครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและ

ครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรดแจงพนักงานทันทีเม่ือทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอ



 

 

เรียนวาเราไมอาจรับผดิชอบตอเหตุการณไมคาดคดิใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูรวม
เดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปญหาหรือมีประวัติคลอดกอน
กําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุด
สําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตองทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาต๋ัวหรือชําระเต็มจํานวนกับ
สายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวร ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป�าและสัมภาระเดินทาง (เปนไปตามกฎของสายการบิน) 
o น้ําหนักกระเป�าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 

20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในช้ันประหยัด) หากกรณีท่ีสัมภาระมีน้ําหนักเกิน 
ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็คาระวางน้ําหนักเพ่ิมได 

o กระเป�าท่ีสายการบินอนุญาตใหสามารถนําข้ึนเครื่องได จะตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน ดังน้ี กวางxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทัวรที่ตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป�าอาจถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยดุของญี่ปุ�น  และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
 

********************************************************************************* 


