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HOKKAIDO 5D3N 

ลาเวนเดอร ์ขาเลาะ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม 2560 

 

โดยสายการบนิเอเชยีแอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์(HB) 
ว ิง่เล่นในทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ ณ โทมติะฟารม์ 

เพลดิเพลนิกบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ ณ สวนชคิไิซโนะโอกะ 

เยีย่มชมบอ่น า้สฟ้ีา พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง และเทีย่วสวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 

ลิม้รสความอร่อยของ ราเมนตน้ต ารบั  

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

ซติีท้วัรซ์ปัโปโร ชอ้ปป้ิงจุใจทานกุโิคจ ิ
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เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟตข์าปู +++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเด ีย่ว 

04-08 มถิุนายน 2560 29,999 8,000 

11-15 มถิุนายน 2560 29,999 8,000 

18-22 มถิุนายน 2560 29,999 8,000 

25-29 มถิุนายน 2560 29,999 8,000 

02-06 กรกฎาคม 2560 35,888 9,000 

09-13 กรกฎาคม 2560 35,888 9,000 

16-20 กรกฎาคม 2560 35,888 9,000 

23-27 กรกฎาคม 2560 35,888 9,000 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2560 35,888 9,000 

 

** โปรแกรมทวัรน์ี ้ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ เอเชยีแอตแลนติก 

แอรไ์ลน ์มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.00 น.      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เท ีย่วบนิที ่HB7904  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัที่สอง สนามบนิชิโตเช่ – เม ืองฟูราโน่ – โทมติะฟารม์ - สวนชิคไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบุ

โนะโอะกะ - บอ่น า้สฟ้ีา – อาซาฮคิาว่า – ออิอน ทาวน ์
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07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟูราโน ่น าท่านเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์

ท ีด่ที ีสุ่ด มวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะช ิใกล ้ๆ กับ

ทุ่งดอกไมยั้งมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์

อกีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์พุดดิง้ลาเวนเดอร ์เครือ่งดืม่ซ่าๆ 

อย่างโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรือ่งการ

ปลูกลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอ้กีหลาก

สายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสัีนทีส่วยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้าก

ทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุง่อิโรโดร ิ(Irodori Field) ทีม่ทีัง้สมี่วง สี

ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงามด่ังสายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนั้นเดนิทางสู่ สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวน

ดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมอืงบเิอะ ท ีส่วนแห่งนีม้ชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า เนิน

สี่ฤดู เนือ่งจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีันอย่าง

สวยงาม และดูไดต้ลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวนดอกไม  ้ ขนาดใหญ่มพีื้นท ี ่7 เฮคเตอร ์ในช่วงฤดูรอ้นเต็มไป

ดว้ยดอกไมท้ ีบ่านสะพร่ัง อสิระใหท้่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณตามอัธยาศัย ณ 

สวนแห่งนีท้่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ เช่น การน่ังรถ Norokko (รถลากทีถู่กลากโดย

รถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์ส าหรับ 4 ท่าน หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV ก็ได ้(ราคาเครือ่งเล่นไมร่วมอยูใ่น

ราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ เนนิเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka)  ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สัีนสดใสไม่ว่าจะเป็นดอก

ซัลเวยี ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รีโ่กลด ์ท าใหม้ชีื่อเรียกว่า งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้่านชมความ

สวยงามตามอัธยาศัย หรอืสามารถเสยีค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วม

คา่ทวัร ์) เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรอื สระน า้สีฟ้า (Blue Pond) ตัง้อยู่ ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า 

Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าท ีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดย

เพิ่งเกดิขึน้จากการกัน้เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เม ือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่เมอืง 

ไฮไลท์!!! ชมน ้าสฟ้ีาที่สดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมสู้งจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ความใสแปลกตาทีแ่สนพิเศษของน ้าในบ่อ  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮิคาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 

ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีสุ่ดในฤดูหนาว ของประเทศญีปุ่่น จากนัน้

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่น อย่าง คทิแคท 

สามารถหาซือ้ไดท้ ีน่ ีเ่ช่นกัน 

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ อิออน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

http://www.shikisainooka.jp/en/
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วนัที่สาม สวนสตัว์อะซาฮยิามา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า – พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวะ 

– น า้ตกกงิกะ รวิเซย์ - อาซาฮคิาว่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ น าท่านสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮิยามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ ีม่ชีื่อเสยีงในแถบ

รอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านา

ชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ท ีไ่ม่เหมอืนสวนสัตว์แห่งอืน่ๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก ่อุโมงคแ์ก้ว

ผา่นสระวา่ยน า้ของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและหมา

ป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน อสิระใหท้่านชมความน่ารักของสัตวป์ระเภทสัตวอ์ ืน่ๆ ไดต้ามอัธยาศัย 

 น าท่านสู่ หมูบ่้านราเมนอาซาฮิคาวา่ ที่ราเมน

ของที่นีม่ ีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการ

กล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 

หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่าไดถ้ ือก าเนิดขึ้นในปี 

1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮิ

คาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว  

ไฮไลท์!!! หมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัข ัน้

เทพไวใ้นที่เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที่จัดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ ี่

สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ้นมาเพื่อดงึดูดความสนใจ

ของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ท ีเ่ก่าแก่ท ี่สุดในอา

ซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ 

ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิ ีห่ลากหลายจึงเป็นที่

ถูกใจของคนญีปุ่่นทุกเพศทุกวัย 

 

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบา้นราเมง  
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 เดนิทางสู่ พพิิธภณัฑ์หมิะและน ้าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพิพิธภัณฑข์นาด

ใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นโลกน ้าแข็งทีม่อีุณหภูมภิายในต ่าถงึ -20 องศาเซลเซยีส ดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑเ์ป็น

ศูนย์ขายของทีร่ะลกึ ภายในพิพิธภัณฑม์แีกลลอรีใ่ตด้นิท ีร่วบรวมชิน้งานทีท่ ามาจากน ้าแข็ง ทางเดนิอุโมงค์

น ้าแข็งทีป่ระดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้าจ าลองหนิงอกหนิยอ้ย นอกจากนัน้ยังมสัีตวท์ะเลที่

อาศัยอยู่ใตน้ ้าแข็ง เช่น คลโิอเนะ(Clione) หรอืที่รูจั้กกันในชื่อผีเสือ้ทะเลใหช้มกันอีกดว้ย เดนิทางสู่ 

อุทยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสึซงั ชม น า้ตกรวิเซยแ์ละน า้ตกกงิกะ ใหท้่านไดสั้มผัสความงามของน ้าตกแห่ง

นีใ้นช่วงหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน ้าตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายน ้าบางจุดก็จะกลายเป็นน ้าแข็ง ซึง่ดู

สวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย น า้ตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศ เพราะ สายธารทีไ่หลลงมานัน้

สวยงาม อ่อนชอ้ย มจัีงหวะจะโคน ประหนึง่การแสดงของเกอชิาในชนชัน้สูง และ น า้ตกรวิเซโนะทาค ิคือ

ตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดีย่ว รุนแรง เท ีย่งตรง แต่งดงาม ประหนึง่สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิ 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สี ่ เมอืงอาซาฮิคาว่า -  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิิ -  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนที่

ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกแีละกีฬาฤดูหนาวทีม่ชีือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มี

ความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

รา้นอาหารเรยีงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อ

ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่ง

เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเท ีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู 

น าท่านเดินชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรใีนญีปุ่่น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 

 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอิช ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีต

นัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใช ้

หรอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ ีชือ่เสยีงและเก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ขึ้น

ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนีก้็คือ

โคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนียั้งมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วดว้ย เดนิทางสู่ รา้น
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กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมี

พื้นท ี่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่ง

ดนตรี วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ล้ว ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ ่นดว้ย 

เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ท ีน่ ียั่งมกีาร

ตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที่หา้ สนามบนิชิโตเซ ่– กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

09.55 น.     เหนิฟ้าสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ เอเชยีแอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์เท ีย่วบนิที ่HB7905 

16.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท 
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ฤดูหนาวในญีปุ่่นมีขอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี่โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเท ีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เท ีย่วกลางแจง้ เวลาเดินบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื่อแสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถ

ใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
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 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ด ินทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอว ี

ซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองที่น ั่ง  ผูเ้ดนิทางต ้องสง่ส าเนาหน ังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที่ยวทรปิใด, วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง

(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว  ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเด ินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเล ือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  และการจดัทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด ีย่ว (Single) และหอ้งคู่  

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

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึ้นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ ในการปรับเปล ีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ื่องบนิ  คอื 30  กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั ้น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได  ้

(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบ ินอนุญาตใหน้ าข ึน้เคร ือ่งได  ้ตอ้งมนี ้ าหนักไม่เกนิ 7 กิโลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้ง

ช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะ
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ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบ ิน หรอืในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่่านเด ินทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่

คนืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผู เ้ดนิทาง เด ินทาง เนื่องจากมสี ิ่งผ ิดกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเส ือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืง

หา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่

ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  
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2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เ ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี่ / ปลอด

บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู เ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหล ือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิในการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซ ึ่ง

อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
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หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ............................ 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  
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