
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Hokkaido Seasons Change-NOV-5D-HB-W02 

 
 

HOKKAIDO SEASONS CHANGE 
จุดเด่น 

 

 ชม พพิธิภัณฑช์นพืน้เมอืงชาวไอนุ 

 ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธห์มสีนี ้าตาล 

 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทีเ่ก่าแก่ทางประวัตศิาสตร์ ณ เมอืงโอตารุ  

 ชม โรงงานและชมิช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO อันแสนอร่อยทีสุ่ดของฮอกไกโด 

 ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ ณ ย่านใจกลางเมอืงซัปโปโร่  

 พเิศษสุดๆ กับเมนูบุฟเฟ่ตข์าปู 

 
ชื่อโปรแกรม  HOKKA IDO SEA SONS CHA NGE   

จ ำนวน 5 วนั 3 คืน  
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วนัท ี ่ รำยละเอยีดกำรทอ่งเท ีย่ว มือ้อำหำร โรงแรม หรอืเทยีบเทำ่ 

D1 สมุทรปราการ (วนัเช็คอนิ) HB7904 22:00-23:00 - / - / -  

D2 ชโิตเซ่ - หบุเขานรกจโิกคุดาน ิ - ฟาร์หมสีนี ้าตาล - เมอืงโจซังเกะ  

ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่ เข ือ่นโฮเฮเคยีว - ดนิเนอร์ บุฟเฟตข์าปูยักษ์ 

- / L / D APA HOTEL & RESORT 

SAPPORO,WATERMARK 

SAPPORO HOTEL, T-

MARK CITTY SAPPORO 

HOTEL 

D3 เก็บผลไม ้สวนยามาโมโตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - ทานุกโิคจ ิ B / L / - APA HOTEL & RESORT 

SAPPORO,WATERMARK 

SAPPORO HOTEL, T-

MARK CITTY SAPPORO 

HOTEL 

D4 อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวัน โดยมไีกดน์ าเทีย่วคอยบริการ B / - / - APA HOTEL & RESORT 

SAPPORO,WATERMARK 

SAPPORO HOTEL, T-

MARK CITTY SAPPORO 

HOTEL 

D5 สนามบนิคันไซ – สมุทรปราการ HB7905 09:55-16:30 B / - / -  

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

19:40 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร์  M สายการ

บนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

23:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ชโิตเซ่ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่ HB7904 

 

   
 

วนัท ี ่2 
ชโิตเซ่ - หุบเขำนรกจโิกคุดำน ิ - ฟำรห์มสีนี ำ้ตำล - เมอืงโจซงัเกะ  ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ี ่ เขือ่นโฮเฮ

เคยีว - ดนิเนอร ์บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์

 

08:55 น. เด ินทางถ ึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนัน้น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เม ือ  งและตรวจ

สัมภาระเรียบร ้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาจโิกคุดาน ิJigokudani หรือเรียกอกีอย่างว่า หบุเขานรก อยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เม ือง Noboribetsu ทีเ่รียกว่าหบุเขานรกนัน้เพราะทีน่ ี่ม ีทัง้บ่อโคลน และ

บ่อน ้ารอ้นที่เดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปท่ัวบริเวณเสม ือนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา 

และถอืเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออนเซนทีม่ชี ื่อเส ียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ 

อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถันซึ่งเกดิจากความร ้อนใตพ้ภิพ หบุเขานรกจิโกคุดานิมลีักษณะเป็นเนนิเขา มทีางเดินให ้

นักท่องเทีย่วไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตติลอดขา้งทาง หากเดินไปเรื่อยๆจะพบกับ อุโอนุมะ ซ ึ่งเป็นบ่อ



 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  Hokkaido Seasons Change-NOV-5D-HB-W02 

ก ามะถันขนาดใหญ่ มอีุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส และยังม ีนักท่องเทีย่วจ านวนมากมักแช่เทา้เพือ่ เป็นการผ่อน

คลายและเชื่อว่าช่วยในการรักษาโรคทีเ่ก ี่ยวกับเทา้ไดเ้ป็นอย่างดอี ีกดว้ย  จากนั ้นน าท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุห์ม ี

สนี ้าตาล ตั ้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึง่หมสีนี ้าตาลนั ้นเป็นหมพัีนธุท์ีห่ายาก มถี ิน่ก านดิในดนิแดนแถบไซบเีรีย

และเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบไดใ้นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่ เกาะคูรินเท่านัน้ แต่ก็ค่อนขา้งจะหาดู

ไดย้ากเพราะใกลสู้ญพันธุ ์แลว้ โดยศูนย์อนุ รักษ์พันธุห์ม ีส ีน ้าตาลแห่งน ี้ภายในม ีฝูงหม ีส ีน ้าตาลนับร ้อยตัว

ท่ามกลางธรรมชาตทิีส่มบูรณแ์ละเหมาะสม รวมทัง้ยังม ีหมสี ีน ้าตาลทีท่างศูนย์สต๊าฟเอาไว ้ขอ้มูลเก ี่ยวกับหมสี ี 

และยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่ก ีย่วกับหมอีกีดว้ย 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู เทปันยาก)ิ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโจซังเคะ เป็นเม ืองที่ข ึ้นชื่อในเรื่องน ้าแร่  อกีทั้งเป็นเม ืองอยู่ใกลก้ับหุบเขาทีส่ามารถ

มองเห็นใบไมเ้ปลี่ยนส ีไดม้ากที่สุดในบริเวณแถบนี้ จากนัน้น าท่านตืน่ตาตื่นใจไปกับ สะพานฟุตะม ิ Futami 

Suspension Bride เป็นสะพานไมส้แีดงยาวซึง่เป็นจุดชม ความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีไดเ้ป็นอย่างดอีกีมุมหนึ่ง 

จากนั ้นน าท่านเดนิทางสู่ เข ือ่นโฮเฮเคียว Hoheikyo เป็นเข ือ่นคอนกรีตโคง้ม ีความสูง 102.5 ม. ตั ้งอยู่ที่ มนิามคิุ  

ซัปโปโรชิ เข ือ่นน ี้เต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตอิันงดงาม และทะเลสาบสเีข ียวรอบเขื่อน เป็น

สถานทีท่ ี่ป้องกันไม่ใหเ้กดิน ้าท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน ้าประปาของเมอืงซัปโปโร ทะเลสาบเหนือเข ื่อนถูกตั ้ง

ชือ่ว่า ทะเลสาบโจซัง อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ จากปากทางเขา้เข ือ่นถ ึงตัวเข ื่อนระยะทางประมาณ 2 

กม. ใหท่้านสัมผัสความงามของเข ือ่นและตน้ไมท้ีก่ าลังผลัดใบเปลีย่นส ี

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปู) 

 

ท ีพ่กั APA HOTEL & RESORT SAPPORO, WATERMARK SAPPORO HOTEL, T-MARK CITTY 

SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่3 เก็บผลไม ้ สวนยำมำโมโตะ - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - ทำนุกโิคจ ิ

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชม สวนผลไมย้ามาโมโตะ Yamamoto Sightseeing Orchard เปิดใหบ้ริการจากช่วงใบไมผ้ลิถ ึง

ช่วงปลายของฤดูใบไมร่้วง ทีน่ ี่คุณจะไดล้องเก็บผลไมช้นดิต่างๆ สวนที่น ีใ่ชส้ารอนิทรีย์ จากเดอืนพฤษภาคมถ ึง

มถิุนายนคุณจะไดเ้ก็บสตรอเบอรี่ ม ิถุนายนถงึสงิหาคม-เชอร์รี่ กรกฎาคมถงึกันยายน-พลัม สงิหาคมถงึกันยายน-

พชี กันยายนถ ึงพฤศจิกายน-องุ่น แอปเปิล กันยายนถงึตุลาคม-ลูกแพร์ ลูกพรุน กรกฎาคมถ ึงสงิหาคม-บลูเบอร์รี่  

ตุลาคมถงึพฤศจกิายน-วอลนัท กันยายนถงึตุลาคม-เกาลัด เป็นตน้ 

 

เท ีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

เมอืงโอตารุ  โอตารุ เป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงตั ้งอ ยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ 

ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละก ีฬาฤดูหนาวที่มชี ือ่ เสยีง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ม ีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถ ือเป็น

สัญลักษณข์องเมอืงโอตารุ  โดยม ีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  !!!ไฮไลท์ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งน ีส้รา้งเม ื่อปี 1923 โดยสรา้งขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายส ินคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละม ีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพือ่ท าถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลืออคีรึ่งหนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสร ้างถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้ง

ประมาณ 2 เมตร ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร เปลีย่นเพื่อใหส้มกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
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เม ืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถ ึงแมจ้ะไม่ไดม้ ี

ประวัต ิศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมภิาคคันโต ถนนทานุก ิโคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัป

โปโร โดยมพีืน้ที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร ้านคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่อง

ดนตรี วดิโีอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยังมรี ้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เน ือ่งจากม ีเกม

เซ็นเตอร์ และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย ร ้อนดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ ียั่งม ีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตา

ทานุกขินาดใหญ่ 

 

ค ่ำ อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

 

ท ีพ่กั APA HOTEL & RESORT SAPPORO, WATERMARK SAPPORO HOTEL, T-MARK CITTY 

SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั โดยมไีกดน์ ำเท ีย่วคอยบรกิำร 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 อสิระเต็มวัน ใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วสัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มอ ิม่ หรือถา้หากท่าน

ตอ้งการทีจ่ะสัมผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเม ืองจากระดับความสูงถ ึง 

160 เมตร ไม่รวมตั๋วข ึน้  จุดชมววิราคาประมาณ 700เยน เป็นสถานทีด่ ึงดูดใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ศูนย์การคา้

และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ต ิดกับสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้ ิน ซ ึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ในการท่องเทีย่ว

หรือการเลอืกซือ้ส ินคา้ ท่านสามารถนั่งรถรางชมเม ืองซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถ

เลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

  - ตกึรัฐบาลเก่า  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ  - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา    - ชอ้ปป้ิง JR TOWER   - สวนสัตวม์ารุยามะ 

  - โรงงานเบยีร์ซัปโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน   - จุดชมววิบนเขาโอคุระ 

  - สวนโอโดริ  - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร์ - ตรอกราเมน     - ภูเขาโมอวิะ 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 

ค ่ำ  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

 

ท ีพ่กั APA HOTEL & RESORT SAPPORO,  WATERMARK SAPPORO HOTEL, T-MARK CITTY 

SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัท ี ่5 ชโิตเซ่ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

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

 

16:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซ่ีำ 

เดอืน  กนัยำยน 

04 ก.ย. 59 - 08 ก.ย. 59  29,900 29,900 29,900 9,000 - 

11 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 59  29,900 29,900 29,900 9,000 - 

18 ก.ย. 59 - 22 ก.ย. 59  29,900 29,900 29,900 9,000 - 

25 ก.ย. 59 - 29 ก.ย. 59  29,900 29,900 29,900 9,000 - 

เดอืน  ตุลำคม 

02 ต.ค. 59 - 06 ต.ค. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

09 ต.ค. 59 - 13 ต.ค. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

16 ต.ค. 59 - 20 ต.ค. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

23 ต.ค. 59 - 27 ต.ค. 59 * วันปิยะ 36,900 35,900 35,900 9,000 - 

30 ต.ค. 59 - 03 พ.ย. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

06 พ.ย. 59 - 10 พ.ย. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

13 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

20 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

27 พ.ย. 59 - 01 ธ.ค. 59  35,900 35,900 35,900 9,000 - 

 

** ปล. ไม่มรีำคำเด็ก เน ือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์   

รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน ีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิบิาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่น กรณปีระกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครั้ง (เน ือ่งจากทางญีปุ่่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่นรอ้ง

ขอวซี่า 

 ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่ำทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของทำ่น 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ทำ่น  

หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได  ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิม่ เพื่อใหค้ณะเดินทางได  ้

ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก   

 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงินไม่ ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ ์  

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังส ือเด ินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ

เดนิทางท่องเทีย่วทริปใด , วันทีใ่ด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังส ือเด ินทาง(Passport) มาให ้

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอ ื่นๆ เพื่อ

ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิทัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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กำรยกเลกิ 

เน ือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เม ือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล ือ่น ขอคนืเงิน ไดทุ้ก

กรณ ีและกรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธม ิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ ะบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เด ินทาง พร ้อมคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงิน

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเด ินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเด ินทาง และไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

 เน ือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณมี ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มาก และหอ้งพักในเม ืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่น หรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ  คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธ ิของสายการบินทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข ึ้นเครื่องได  ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เก ิน 7 กโิลกรัม และม ีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เก ิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร  (9.75 น ิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 น ิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 น ิว้)  

 กรณทีี่ตอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ  น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทั้งน ี้

ข ึน้อ ยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่ัมภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณ ี

 

หมำยเหตุ (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  ก่อนกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน ื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณท์างการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย หรือไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ท ีน่อกเหนอืกำรควบคุมจำกทำงบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ เน ื่องจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเม ือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่่านเด ินทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้ริการอยู่ เป็น

ปกต ิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัร ์ท ัง้หมด หรอืบำงส่วนใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดินทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่ำใชจ่้ำย เน ือ่งจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงส่วนใหก้บัทำ่น ในกรณดีังน ี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เม ือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน ื่องจากมสี ิ่งผดิกฎหมาย หรือส ิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส ือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเน ือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เม ืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้ว ีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ  15 วนั 

ไม่ว่ำจะด้วยวตัถุประสงค์เพือ่กำรท่องเท ีย่ว เย ี่ยมญำติ หรอืธุรกจิ จะตอ้งย ื่นเอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเข้ำเมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคีุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 
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2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเก ิดข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบริษัทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นส ิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัต ิการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น ม ิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมำยเหตุ กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอียดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำง

ทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ ิท์ ีจ่ะเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำค่ำบร ิกำรขึน้  ในกรณีท ีม่ ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ  30 

ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน ือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่ รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิ้น หากเก ิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส ิ้น หากเกดิส ิ่งของสูญหาย อันเน ื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เม ื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อ ีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธ ิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก   โดยม ีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่  / 

ปลอดบุหรี่ได  ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทั้งน ี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณผูีเ้ด ินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช ้วลีแชร ์กรุณำแจ้งบรษิทัฯ อย่ำงน ้อย 7 วนัก่อน

กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10.  มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิ้นแทนผูจั้ด นอกจากม ีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านั ้น 

11.  ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น ือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เม ือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เม ืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน ือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  

12.  กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เต ียง TRIPLE โรงแรมม ีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13.  สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์ และคนขัยรถในการบริหาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14.  บริการน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถ ึงวันที ่3 ของการเดินทาง รวมจ ำนวน 2 

ขวด 

15.  การบริการของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น  สามารถใหบ้ริการ วันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ ม ิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน ี้ข ึน้อ ยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


