
 

 

รหัสทัวร JWT1901959 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด บอลลูน 6 วัน 4 คืน (TG) 
ชมเนินธรรมชาติ BIEI PATCH WALK-ฟารโทมิตะ-สวนชิกิไซโนะโอกะ-เซเรบุโนะโอกะ     
บอน้ําสีฟ�า-โทคาจ-ิน่ังบอลลูนชมทัศนียภาพ-ปราสาทไวนอิเคะดะ-ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ 
เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑกลองดนตรี-โรงเป�าแกวคิตาอิชิ-ฮัลโหล คิตต้ี           
MITSUI OUTLET 
อิสระชอปปم�งหรือทองเท่ียวในเมืองซัปโปโร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ
ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทรอใหการตอนรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG670  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  

 
วันที ่2  สนามบินชิโตเช-ฟูราโน-ชมเนินธรรมชาติ BIEI PATCH WALK-ฟารโทมิตะ-สวน

ชิกิไซโนะโอกะ-เซเรบุโนะโอกะ-บอน้ําสีฟ�า-โทคาจิ  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.30  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานข้ันตอน

ศุลกากรเรียบรอยแลว  
** สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน นําทานเขาชม ฟารมโทมิตะ (Farm Tomita) เปน
จุดชมดอกลาเวนเดอรท่ีดีที่สุด มีวิวทิวทัศท่ีสวยงามจากฉากหลังเปนภูเขาโทกะชิ 
ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรอีก
ดวย อาทิ ซอฟทครีมลาเวนเดอร พุดด้ิงลาเวนเดอร เคร่ืองด่ืมซาๆ อยางโซดาลา
เวนเดอรและอีกมากมาย นอกจากจะมีช่ือเสียงเร่ืองการปลูกลาเวนเดอรแลว 
ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันที่



 

 

สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม 7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) 
ท่ีมีทั้งสีมวง สีขาว สีแดง สีสม สีชมพู ฯลฯ งดงามด่ังสายรุงเลยทีเดียว 
จากน้ันเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหง

เมืองบิเอะ ท่ีสวนแหงน้ีมีช่ือ  เรียกอีกอยางวา เนินส่ีฤดู เน่ืองจากมีดอกไม
หลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาล
น่ันเอง สวนดอกไม  ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวย
ดอกไมท่ีบานสะพร่ัง อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานา
พรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทานสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ตางๆ เชน การน่ังรถ Norokko (รถลากที่ถูกลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟ
สําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเคร่ืองเลนไมรวมอยูในราคา
ทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka)  ซ่ึงเต็มไปดวยดอกไมสีสัน
สดใสไมวาจะเปนดอก ซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมรร่ีโกลด ทําใหมีช่ือเรียกวา 
งานผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสีย
คาบริการเพ่ิมเพ่ือใชบริการรถชมวิวได  
(มีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมคาทัวร) เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระ
น้ําสีฟ�า (Blue Pond) ต้ังอยูฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิง
เกิดข้ึนจากการก้ันเข่ือนเพ่ือป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเมื่อป 
1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติ



 

 

ท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของ
น้ําในบอ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง โทคาจิ เปนเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของ
ทัศนียภาพอันงดงามเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณเมืองหน่ึงของฮอกไกโด 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก   TOKACHI HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 

วันที ่3 TOKACHI NATURE CENTER -น่ังบอลลูนชมทัศนียภาพ-ปราสาทไวนอิเคะดะ 
-ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา   รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู TOKACHI NATURE CENTER พาทุกทานสัมผัสประสบ
การณใหม ข้ึนบอลลูนชมวิวท่ีจะใหคุณไดด่ืมด่ํากับทัศนียภาพธรรมชาติอันสมบูรณ
และงดงามของเมือง โทไคจิ แบบ 360 องศา (คาทัวรรวมคาข้ึนบอลลูนแลว)  



 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู  ปราสาทไวนอิเคะดะ (Ikeda Wine  Castle) มีช่ือ
ทางการวา “สถาบันวิจัยองุนและเหลาองุนเมืองอิเคะดะ” แตอาคารมีลักษณะ
คลายปราสาทโบราณของยุโรปในยุคกลางจึงมักถูกเรียกวา “ปราสาทไวน” ใตดิน
ของอาคารเปนโรงบมไวนในถังไมโอค บนจอแสดงผลในช้ันใตดินของปราสาทมี

การแสดงขอมูลเก่ียวกับกระบวนการทําไวน และยังมีหองสําหรับชมถังบร่ันดีขนาด
ใหญอีกดวย มีรานจําหนาย Tokachi Wine เคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือของเมือง Ikeda 
และผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีบูธสําหรับชิมไวนฟรี และยังมีรานอาหาร Tokachi ซ่ึงเปน
รานอาหารที่มีวิวท่ีสวยงามของเมือง Tokachi อีกดวย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ ที่อยูใน
บริเวณโดโทโทคาจิ “โกตัน” เปนภาษาของชน
พ้ืนเมืองไอนุมีความหมายวา “หมูบาน” บน
ทะเลสาบท่ีแข็งตัวในฤดูหนาวจะมีหมูบานน้ําแข็ง
และหิมะที่ถูกสรางข้ึนมา  แหงน้ีจะกลายเปนผืน



 

 

น้ําแข็งขนาดใหญและหนา จนสามารถสราง บานอิกลู (igloos) แบบเอสกิโม 
รวมถึงเจาะลงไปยังช้ันใตดินแลวเปดเปนโรงแรม บาร คาเฟ� โรงหนัง เวทีแสดง
คอนเสิรต หรือแมแตโบสถสําหรับพิธีแตงงาน เปนสถานทีเ่พียงหน่ึงเดียวในญ่ีปุ�น
เทาน้ัน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก           SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที ่4 เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑกลองดนตรี-โรงเป�าแกวคิตาอิชิ-รานกาแฟ 

ฮัลโหล คิตต้ี-JTC DUTY FREE-MITSUI OUTLET 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และ
บางสวนของเมืองต้ังอยูบนท่ีลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดู
หนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปน
รานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อ
ป 1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทาง
การขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการ
ถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปน
สถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง
ประมาณ 2 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู 
นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท 
หน่ึงในรานคาท่ีใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีปุ�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชม 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ต้ังอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีต น้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แต
ปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซ่ึงโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยกอต้ังข้ึนต้ังแต



 

 

ป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของ
โรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�า
แกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและ
ถายรูปตามอัธยาศัย  และยังมีอีกหน่ึงรานท่ีทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน 
LeTAOรานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน 
ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซนําทานสู JTC DUTY FREEอิสระให
ทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี เชน เส้ือผา น้ําหอม ตามอัธยาศัยและนําทานไปยัง 
MITSUI OUTLET PARKเอาทเลทซ่ึงเปดตัวเปนคร้ังแรกในฮอกไกโด 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตแบรนดช้ันนําจากตางประเทศ สินคา
แฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป 
ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซ่ึงในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี จะมีถึง 58 
แบรนดที่เปนแบรนดที่เพ่ิงเปดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท่ีเปดตัวเปนคร้ัง
แรกในประเทศญี่ปุ�น นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได 650 
ที่น่ัง เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคา
ทองถ่ินและสินคาจากฟารม เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพส่ิงใหชาวฮอกไกโด
และนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก   SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที ่5 อิสระชอปปم�งหรือทองเที่ยวในเมืองซัปโปโร 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  ใหทานอิสระชอปปم�ง และทองเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไมมีไกดและรถ
บริการ) 
   แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

 อดีตอาคารท่ีวาการของฮอกไกโด(ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะ
พิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER)เปนหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะ
สัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปดนาฬิกาทั้งส่ีดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือเปน
หอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีปุ�น และเปนสถานท่ีนักทองเที่ยวท่ัวโลกรูจัก และ
นิยมถายรูปเปนที่ระลึก  

 บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ(Odori Promenade) ซ่ึงเปนสวนหยอมขนาดใหญ 
ต้ังอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมี
สวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนท่ีต้ังของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร 

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปน
หน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอย
เมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน เชน 
ขาวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถ่ินที่ข้ึนช่ือ
คือ  Donburi 
ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปปم�งเกาแกท่ีสืบทอดมาต้ังแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับ
จับจายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอด
ยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เช่ือมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานได
โดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคัก
มีชีวิตชีวา  
ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินด่ืมท่ีใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งค่ังดวย
รานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนํา



 

 

ตองไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตาม
ความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเคร่ืองเคียงตาง ๆ 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยาง
คุมคา 

พักที่   SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที ่6 สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ช่ัวโมง) *บริการอาหารรอน และ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
..................................... 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจายเพ่ิม 

22-27 สิงหาคม 2562 38,999 12,900 12,900 
12-17 กันยายน 2562 39,999 12,900 12,900 
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 40,999 12,900 12,900 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข
ตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 



 

 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 



 

 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง



 

 

รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


