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HOKKAI FLOWER VIEW 
จุดเด่น 

 

 ตืน่ตากับ หุบเขานรก แหง่ฮอคไกโด 

 ชม ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธห์มสีนี า้ตาล  

 ชม ภูเขาไฟโชวะซนิซงั 

 เดนิเทีย่ว พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี และ คลองโอตารุ 

 ชมประวัตศิาสตร์และวธิที าสาเกที ่ พพิธิภณัฑส์าเกโทโกะยามะ   

 ถ่ายรูปกับธรรมชาตอิันน่าทึง่ของน ้าตกคู่ กนิกะและรวิเซย ์
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 ถ่ายรูปพาโนราม่ากับดอกไมน้านาพันธท์ี ่ สวนชคิไิซโนะโอกะ 

 เขา้ชมและถ่ายรูปทีร่ะลกึที ่ สวนโทมติะ แหล่งลาเวนเดอร์ของจังหวัดฟุราม่า 

 แวะซือ้ของและนั่งชวิใน นนิกุรุเทอเรซซ ์

 *พเิศษบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์* 

 
ชื่อโปรแกรม  HOKKA IDO FLOWER VIEW   

จ านวน 6 วนั 4 คืน  

 
 

วนัท ี ่ รายละเอยีดการทอ่งเท ีย่ว มือ้

อาหาร 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ HB7904 23:00-07:55 - / - / -  

D2 ชโิตเซะ - หบุเขานรก - ศูนย์อนุรักษ์พันธห์มสีนี ้าตาล - / L / D Kiroro Resort 

D3 
คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรี - พพิธิภัณฑส์าเกโอโทโกะยามะ 

- น ้าตกกนิกะและริวเซย์ *พเิศษออนเซ็น* 

B / L / D Sounkyo Kanko hotel 

D4 
สวนชกิไิซโนะโอกะ - สวนโทมติะ - นนิกุรุ เทอเรซซ ์

*พเิศษบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์* 

B / L / D Watermark Hotel 

Sapporo 

D5 
*Free Day* เทีย่วอสิระเต็มวัน - ตลาดปลานโิจ - Mitsui Outlet - JR 

Tower *ไม่รวมค่ารถไฟ* 

B / - / - Watermark Hotel 

Sapporo 

D6 
ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ  

HB7905 09:55-15:25 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

20:00 น.  คณะพรอ้มกัน  ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร์ S สาย

การบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

23:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่ HB7904 

 

วนัท ี ่2 ชโิตเซะ - หุบเขานรก - ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธห์มสีนี า้ตาล 

 

07:55 น.  เดนิทางถ ึง ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เม ืองและตรวจ

สัมภาระเรียบร ้อยแลว้ น าท่านเดินทาง หุบเขาจิโกคุดาหนิ 

Jigokudani หรือเรี ยกอ ีก อย่างว่ า หุบ เขานรก  อยู่ ในเขต

อุทยานแหง่ชาติ Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ที่เรียกว่า

หบุเขานรกนัน้เพราะทีน่ ีม่ ีทัง้บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตาม

ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมอืนนรกทีม่ ีกระทะทองแดงที่ม ี

ควันร ้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถ ือเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออน

เซนที่ม ีช ื่อเส ียงที่สุดบนเกาะ ฮอกไกโดทางเขา้หุบเขาจะ ม ี

สัญลักษณเ์ป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับ หนา้ตา

อาจจะดูหนา้กลัวไปหน่อย แต่น ีเ่ป็นยักษ์ดทีีจ่ะคอยคุม้กันภัยให ้

ผูม้าเยือน ดังนั ้นทุกบริเวณพืน้ที่ของทีน่ ี่ ไม่ ว่าจะเป็นร ้านขาย

ของทีร่ะลกึ หอ้งน ้าจะม ีป้ายต่างๆ ที่มสีัญลักษณรู์ปยักษ์ใหเ้ห็น
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โดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์ระหว่างการเดนิทางเขา้ไปจะมเีสน้ทางเดินชมธรรมชาตใิหเ้ดนิเทีย่วชมได ้บริเวณนี้จะม ี

โรงแรมตั ้งข ึ้นจ านวนมากเพราะใ กลก้ับแหล่งบ่อน ้าแร่จากธรรมชาติ  ท าใหโ้รงแรมม ีออนเซนใหบ้ริการ

นักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี เม ื่อเดนิใกลเ้ขา้ไปบริเวณหบุเขาจะมไีอก ามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็

จะมบ่ีอโคลนเดอืดซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ิภพผุดขึน้มาไม่ขาดสาย 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธ ์หม่สีน า้ตาล หม ีหายาก

ของเกาะเหนอื  ท่านจะไดช้มความน่ารักตอนที่หม ีขออาหาร 

โดยการยกมอืไหว ้ และท่าทางอันแสนรูต้่างๆ ของเจา้หม ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั Kiroro Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่3 
คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี - พพิธิภณัฑส์าเกโอโทโกะยามะ - น า้ตกกนิกะและรวิเซย ์  

*พเิศษออนเซ็น* 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เม ืองโอตารุ  เม ืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และ

ความส าคัญทางประวัต ิศาสตร์ น าท่านชม คลองโอตารุ  ที่ม ี

ความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ

บริเวณปากอ่าว ซ ึ่งในยามค ่าคนืคลองแหง่น ี้ไดรั้บค าขนานนาม

ว่าเป็น จุดที่โ ร

แมนติกที่สุ ด 

จ า ก นั ้ น น า

ท่านเดินทางสู่  

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเก่าแก่สองชั ้น ทีภ่ายนอกถูก

สรา้งข ึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิิธภัณฑ ์

แ ห่งน ี้ส ร ้ า งข ึ้น ใ น ปี  1910  ปัจ จุ บัน นั บ เ ป็นม ร ดกทา ง

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิอง

ชาต ิ
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เด ินทางสู่ เมอืงอาซาฮิคาวะ เขา้เยี่ยมชม  พพิิธภณัฑ์สาเก

โอโทโก ะยามะ (Otokoyama Sake Brewery) ที่เก่ าแ ก่

และม ีประวัตศิาสตร์มากว่า 300 ปีของญี่ปุ่น ก่อตั ้งทีโ่อซากา้ใน

สมัยเอโดะโดยเป็นที่นยิมอย่างมากในการใชเ้พือ่แสดงคาบูก ิ 

โดยต่อมากลับประสบปัญหาท าใหต้อ้งปิดกจิการช่ัวคราวและมา

เปิดใหม่อ ีกครั้งที่จังหวัดอาซาฮคิาวะแห่งน ี้ โดยในพพิิธภัณฑ ์

จะมอีุปกรณท์ี่ทางโรงเหลา้ใชใ้นการหมักสาเกในสมัยโบราณ

วางตั ้งโชว์ไ ว ้

กับภาพอุค ิโยเอะ(ภาพลายเสน้โบราณของญีปุ่่น) ซ ึง่แบรนดโ์อ

โทโกะยามะไดโ้ลดแล่นบนภาพเหล่าน ีใ้นสมัยเอโดะใหท่้านได ้

ชมกัน เสร็จแลว้หลังจากถ่าย รูปสวยๆ ในสวนทวิลิฟกันเต็มอ ิ่ม

แลว้เราจะพาท่านไปชมความมหสัจรรย์ของธรรมชาตกิับ น า้ตก

คู่ ก ินกะและร ิวเซย ์ (Ginga and Ryusei Waterfalls) ใน

เขตโซอุนเคยีวน ้าตกคู่ธรรมชาติที่งมงามราวกับออกมาจาก

การ์ตูนหรือภาพยนต ์โดยน ้าตกอยู่สูงจากระดับพืน้ถงึ 90 เมตร 

โดยหากมองจากระยะไกลจะเหน็เป็นเหม ือนเสน้สายผา้ไหม

ทอดยาวลงมาจากภูเขา  

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการ  แช่ออนเซ็น  ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเม ื่อยลา้ และจะท าให ้

ผวิพรรณสวยงาม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

ท ีพ่กั Sounkyo Kanko Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ี ่4 สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ - สวนโทมติะ - นนิกุรุ เทอเรซซ ์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เด ินทางสู่  เม ือง Biei เพื่อไปยัง ชกิ ิไซโนะโอกะ (Shikisai-

no-Oka) สวนดอกไมข้นาด 15 เอเคอร์  ทีมดีอกไมก้ว่าส ิบหา้

ชนิดปลูกอยู่ เก ือบเต็มพื้นที่ ท าใหท่้านสามารถถ่าย รูปที่ม ีพื้น

หลังเป็นทิวดอกไมไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ และไม่ตอ้งกลั ว

เก ีย่วกับการเดนิทางระหว่างสวนดอกไม ้เพราะทางสถาณทีม่รีถ

คอยใหบ้ริการรับส่งระหว่างสวนใหท่้านไดใ้ชบ้ริการ (500 เยน

ต่อท่าน) 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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เดนิทางต่อไปยังอ ีก สวนโทมติะ สวนดอกไมท้ีเ่ก่าแก่ของบิเอ เริ่มสรา้งโดยครอบครัวโทมติะในปี 1897 ตัง้แต่

ขัน้ตอนการเปล่ยนทุ่งหญา้รกรา้งใหก้ลายเป็นสวนลาเวนเดอร์  

เพือ่ความตอ้งการส่วนตัวมาสู่ธุรกจิขายสารสกัดลาเวนเดอร์เพื่อ

ท าน ้าหอมในปี 1958 และผ่านช่วงตลาดสารสกัดลาเวเดอร์ซบ

เซาในปี 1970 และผันตัวสู่การเป็นสถาณทีท่่องเทย่ีวเต็มตัวใน

ปี 1976 และไดรั้ บการยอมรับจากคนญี่ปุ่นและจังหวัดจน

กลายเป็นสถาณที่สกัดกลิ่นลาเวนเดอร์ใหก้ับน ้าหอมประจ า

จังหวัดฟุราโน่ในปี 1984 ฟินกับลาเวนเดอร์ทีม่ ีความเป็นมาต่อ

กันกับ นินกุรุ  เทอเรซ (Ningle Terrace) เทอเรซที่สร ้าง

โ ด ย เ ห ล่ า

ช่างฝีมอื โดน

ในบริเวณเทอ

เรซจะมกีระท่อมร ้านคา้ทีข่ายส ินคา้ของช่างฝีม ือต่างๆ เอาไว ้

ตลอดแนวทางเดินแผ่นไมท้ี่สูงจะร ะดับพื้น ป่าซึงนอกจาก

ธรรมชาติทีส่วยงามกับรา้นสนิคา้ของช่างฝีม ือแลว้ยังมกีระท่อม

ที่เป็ นร ้านก าแฟใหท่้านได ้นั่ง พักผ่อนหย่อ นใ จท่ามกลาง

ธรรมชาตอิกีดว้ย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

 

ท ีพ่กั Watermark Hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่5 *Free Day* เท ีย่วอสิระเต็มวนั - ตลาดปลานโิจ - Mitsui Outlet - JR Tower *ไม่รวมค่ารถไฟ* 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั ไกดพ์านั่งรถไฟเทีย่วชมเมอืง และสถานที่ส าคัญ

ของซัปโปโร หรือช๊อปป้ิง ตลาดปลานโิจ ซ ึง่ถูกกล่าวกันว่าม ี

จุดเริ่มตน้จากการทีช่าวประมงทีอ่่าวอชิ ิคาริเริ่มน าปลาสดๆ มา

วางขายในช่วงตน้ยุคเมจิในอดีตม ีตลาดปลาเรียงรายเลียบ

ชายฝ่ังแม่น ้าโซเซยาวตั ้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถงึฮ ิงาชิ 2โช

เมะ ต่อมาจงึค่อยๆ มรีา้นโซบะ รา้นเหลา้รา้นขายผลไมแ้ละอ ืน่ๆ 

เพิ่มข ึ้นจนกระท่ังเป็นรากฐานดังทีเ่ห็นในปัจจุบัน  แมเ้วลาจะ

ล่วงเลยไปมากกว่าหนึง่ศตวรรษก็ยังคงยืนหยัดในฐานะเป็นครัว

ของชาวเมอืงดว้ยท าเลทีต่ัง้ใจกลางเมอืงที่เอ ือ้ต่อการเขา้ถ ึงจึง

คกึคักไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีต่อ้งการหาซือ้ของฝากจากฮอกไกโด เช่น ปู และหอยเชลล ์เป็นตน้ ตลาดปลายังม ี

อาคารที่รวบรวมร ้านอาหารที่โดดเด่นม ีเอกลักษณ์ไวม้ากมาย

หลากหลาย อาทิ โนเร็นโยโคโช เป็นตน้ซึง่ปัจจุบันกลายเป็น

สถานที่ข ึ้นชื่อในเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่แพท้ี่มารุยามะหรือ

ตลาดถนนคนเดนิทานูกโิคจ ิย่านซูซูกโินะ ซึง่เป็นย่านบันเทิง 

และแหล่งรวมรา้นอาหารกว่า 4500 รา้น หรือจะเป็นตรอกราเม็ง 

ซ ึ่ง เปิดบริ การตั ้งแต่  1 1. 00 – 03. 00  ( ต ีสาม)  MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO ที่น ี่จ ะ ม ีส ิน ค ้าแ บร นด์เนม ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย รวมทัง้รา้นอาหารใหท่้านไดเ้ลอืกชิม

หลายสไตล์ ฯลฯ เปิดท าการ  09.00-18.00 น. JR Tower 

อาคารสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่เช ื่อมต่อกับสถาน ีที่ซ ึ่งไม่ ว่า

อะไรก็ม ีพร ้อมตั ้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด  และขนมขึ้นชื่อ

จนถงึเครื่องใชไ้ฟฟ้า JR ทาวเวอร์ อาคารสูง 38 ชัน้ทีต่ั ้งตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใตข้องสถาน ีJR ซัปโปโร รวม
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เอาสถานทีต่่างๆ ไวด้ว้ยกัน อาทเิช่นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  โรงแรม 

JR ทาวเวอร์โฮเต็ล น ิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ,จุดชมวิว T38 

และอ ืน่ๆ เป็นตน้ ศูนย์การคา้ใตด้นิ เอเปีย  ทีม่ ีโดมกระจกเชือ่ม

จากใตด้นิข ึน้มายังพื้นดนิเป็นจุดสังเกต มรีา้นขายของฝากจากฮ

อกไกโด และร ้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ดว้ย  ที่ 

เอสตา้ มศีูนย์อาหารสไต์ธมีพาร์ค ราเม็ง รีพับลคิ ซัปโปโร และ

รา้นขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอ ื่นๆ ที ่พาเซโอ 

ซึง่เป็นศูนย์สรรพสนิคา้ใตท้างยกระดับทีม่ ี2 ชั ้นคอื ระหว่างชั ้น 

1 และชั ้นใตด้ ินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรด

ตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงดว้ย

บรรยากาศเดนิเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคอืทางเดิน

เล่นในภาษาสเปน ที่ชัน้ใตด้ ิน 1 ถ ึงชัน้ 6 ของ ซัปโปโรสเตลล่า เพลส ม ีรา้นขายของและรา้นอาหาร  ส่วนชั ้น 7 ม ี

โรงภาพยนตร์ซเีนม่า คอมเพล็กซ ์ และทีชั่น้ 9 ยังมภัีตตาคารอาหารฝร่ังเศส มคิุน ิซัปโปโรอกีดว้ย 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 

ท ีพ่กั Watermark Hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่6 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

09:55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 

 

15:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีา 

- 

เดอืน  มถิุนายน 

07 ม.ิย. 60 - 12 ม.ิย. 60  41,900 41,900 40,900 9,900 - 

14 ม.ิย. 60 - 19 ม.ิย. 60  41,900 41,900 40,900 9,900 - 

21 ม.ิย. 60 - 26 ม.ิย. 60  41,900 41,900 40,900 9,900 - 

28 ม.ิย. 60 - 03 ก.ค. 60  41,900 41,900 40,900 9,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60  44,900 44,900 43,900 9,900 - 

19 ก.ค. 60 - 24 ก.ค. 60  44,900 44,900 43,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 

รหสัโปรแกรมทวัร์   HOKKKAIDO FLOEWR 6D4N JUL17-HB-W02 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม .ญีปุ่่นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัว

กลับประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากท่านติดด่านตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีปุ่่นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 1,200 บาท /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่ เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
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 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
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 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คอื ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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