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 ** “โทมติะฟาร์ม” สัมผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสุทธิ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด 

** ชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดงัภาพวาด ณ “เนินสีฤด”ู 

** สัมผสัธรรมชาติดว้ยการ “นังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สุดแสนโรแมนติก 

** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ” ของฝากทอ้งถินทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะฮอกไกโด 

** ชอ้ปปิงของฝากและสินคา้หลากหลายที “ย่านทานูกโิคจิและย่านซูซูกโินะ” 

** อมิอร่อยกบั บุฟเฟต์ปู ชนิด แบบอิมไม่อนั 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น 

** บริการทา่นดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 

กาํหนดการเดินทาง  กรกฎาคม -  สิงหาคม  (วนัอาสาฬหบูชา) 

-  สิงหาคม  (วนัแม่แห่งชาติ) 

(หากท่านมจีองตัวภายในประเทศ รบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิชิโตเซ่ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

.  น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง เนินสีฤดู (Shikisai no Oka) - นังรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - 

BLUE POND 

08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
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 จากนนันาํท่านสู่ “เนินสีฤด ู(Shikisai no Oka)” เนินเขากวา้งใหญ่ทีมีดอกไมน้านาพนัธุ์นบั  ชนิดปลูกเรียง

รายสลบัสีกนัเป็นแนวยาว ใหท่้านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสันของดอกไมที้ไกล

สุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทางสวนจะทาํการจัดสรรปลกูดอกไม้นานาชนิดสลับสีสันให้

เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 

poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืนๆอีกมากมายทีเวียนสลับกันแสดง

ความสวยงามให้ท่านได้เกบ็ภาพเป็นทีระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่” โดย "รถไฟขบวนพเิศษชือ โนโรโกะ" รถไฟขบวนนีใหบ้ริการระหวา่ง

เมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที Furano จะใหบ้ริการเฉพาะหนา้ร้อนช่วงทีดอกลาเวนเดอร์บาน ทีพิเศษคือ

รถไฟขบวนนีจะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีทีนงัพิเศษเกา้อจีะหนัขา้งออกชมวิว

ดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธิ เพือนาํท่านเขา้สู่ 

"โทมิตะฟาร์ม" เพือชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์”  ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ทีดึงดูดให้

นกัท่องเทียวมากมายมาเทียวชม และถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างเต็มอิมท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสัน ทีแข่งกนับาน

ไม่เพียงแค่ทุ่งลาเวนเดอร์เท่านนั ภายในสวนยงัมีดอกไมน้านาชนิด และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรับผูม้า

ท่องเทียว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พือสุขภาพ และบาํรุงผิวพรรณ ชนัยอด ทีสกดักลินและสารอนัเป็นประโยชนจ์าก

ดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึนอยู่ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 

จากนนันาํท่านชม “บ่อนําสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อนาํสสีฟ้าทีเกิดจากความบงัเอิญทีเกิดจากการสร้าง

เขือนนเพอืไม่ให้โคลนภูเขาไฟทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือปี ค.ศ.  ไหลเขา้สู่เมือง โดยทีกน้

บ่อนาํแห่งนีจะมีแร่ธาตุทีเกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิงไมที้โผล่ออกมาจาก

พืนผิวนาํ ทาํให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทงัสีของบ่อนาํแห่งนีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละ

ฤดูกาลอีกดว้ย 

 พักที SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

  รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือผ่อนคลาย

ความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทสีาม นําตกกงิกะและนําตกริวเซ - พพิธิภณัฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - ช้อปปิงย่านทานูกโิคจ ิ+ ย่านซูซูกิ

โนะ - บุฟเฟ่ต์อมิไม่อนัปูยกัษ์ ชนิด 
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 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํท่านชมความงามของ "นําตกกงิกะและนําตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนาํตก

ทีจดัไดว่้าเป็นววิวธรรมชาติทีสวยทีสุดติดหนึงในร้อยของญีปุ่น นาํตกทงัสองแห่งนีมีตน้นาํอยูใ่นเขตภูเขาโซอุน

เคียว สามารถสัมผสัความแรงของสายนาํทีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่นาํอิชิคาริได ้จากนนันาํท่านเดินทางสู่ 

“พพิธิภณัฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึงเป็นสาเกทีมีชือเสียง ในระดบัหวัแถวของญีปุ่น เราจะไดช้มความพิถีพิถนั 

ในการผลิตสาเกทีขึนชือแห่งนี 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1, 00 เยน) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ทีประกอบดว้ยร้านราเมนทีมีชือเสียง 8 ร้าน ทีต่างแข่งขนักนัทาํราเมนของ

ตนเองใหอ้ร่อยทีสุด เพือสืบทอดมรดกทางปัญญาทีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของรา

เมนอะซะฮิคะวะเพือให้เป็นทีเลืองลือไปทวัโลก จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” ใหทุ้กท่านช้อปปิง

ยา่น “ทานูกิโคจ”ิ ท่านจะไดเ้ลือกซือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก

ของทีระลึก เสือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครืองสาํอางค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซึงเป็น 

แหล่งชอ้ปปิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือผา้ รองเทา้แฟชนัมากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร

มากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ยนักท่องเทียวนกัชิม อีกทงัยงัมีร้านรวงทีขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ 

ตรอกราเมง หรือ “ราเมง็โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซัปโปโร 

 พักที ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อมิไม่อัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ ชนิด”  

บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  

“ปู  อย่าง” ทงั ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ให้ท่านไดลิ้มลองรสชาติสด

ใหม่จากทะเล อีกทงัยงัมีเนือหมู เนือววั ชนัดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิมไม่อนั 

    
 

วนัทสีี  ทําเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - เมืองโอตารุ -  

  คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํท่านเดินทางสู่ “ซัปโปโร” เพือเขา้ชม “ทําเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาทีสร้างดว้ย

อิฐสีแดงทงัหลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไป

จาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงันีใชเ้ป็นทีทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตงัแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนือง

ยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนทีจะยา้ยไป ทีทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชนัซึงตงัอยู่ดา้นหลงัตึกแดงหลงั

นี นาํท่านผา่นชม “หอนาฬิกา” ซึงมีความเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ทีสาํคญัของเมืองซปัโปโรอีก
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แห่งหนึง จากนนันาํท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี

สร้างขึนเมือ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที

จบัไดส่้วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนีทงัสิน ซึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือทีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้

ส่วนใหญ่จะมีทงันกัท่องเทียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีนียงัขึน

ชือเรือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนัเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอบิิโตะพาร์ค” ทีถือเป็นของฝากทอ้งถินทีมีชือเสียง

ทีสุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเริม แบบจาํลองของโรงงาน และ

กระบวนการผลิต รวมทงัศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทงัเลือกชิม และเลือกซือช็อคโกแล

ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ทีมีความยาว ,  เมตร และ

เชือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.  ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟืองฟู คลอง

แห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว 

ใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ทีสวยงาม 

และนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปปิงสาํคญัของเมืองตงัอยู่ไมไ่กลจากคลองโคตารุ 

ซึงเป็นทีตงัของ “ร้านเครืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนาํโบราณ” อีกทงัตลอดสองขา้ง

ทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิงร้านชือดงั Le TAO 

มีให้ท่านไดชิ้มลิมลอง หรือ ซือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทงัยงัมีของทีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้

ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเส้นนีเชือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซา

ชิมิ รามเมง รวมถึงร้านทีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ 

 รับประทานอาหารเยน็แบบอิสระ เพือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทห้ีา สวนนาํแร่ฟุกดิาชิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบท็สึ - จิโกกดุานิ -  

  ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม “สวนนําแร่ฟุกดุาชิ” เป็นหนึงในบรรดาแหล่งนาํแร่ผดุ ทีผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซึงไดร้ับ

คดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นาํแร่ทีมีชือเสียงของประเทศญีปุ่ น จากนนันาํท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็น

ทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั  ของญปุ่ีนโดยมีเสน้รอบวงยาวถึง  กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทีมีความงดงามเป็น

อยา่งมาก นาํท่านชมวิวทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหมที่เกิดจากการสนัสะเทือนของผิวโลก
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ในปี  ซึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง  ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัทีเห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยู่ใน

การดูแลของรัฐบาลญีปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ใหท่้านเลือกซือ ขนม ของฝากทอ้งถิน 

ณ จุดบริการแห่งนีตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จโิกกดุานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนาํร้อนทีมีควนัพวยพุ่ง

ออกมาจากพืนหินพร้อมกบักลินกาํมะถนั ให้ท่านไดเ้กบ็ภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที

ยงัคงอยูช่วักลัป์ จากนนันาํท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชือดงั

จากทวัโลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตงัแต่สินคา้แฟชนัหญิง

ชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทวัไป นอกจากนีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง 

อิสระทงัชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

 พักที GRAND TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทหีก สนามบนิชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเชค็สิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671 

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  
 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับย่าน และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสําคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  กรกฎาคม -  สิงหาคม  (วนัอาสาฬหบูชา) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 
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เดก็อาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เดก็อาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

 เดก็ทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

 

-  สิงหาคม  (วนัแม่แห่งชาติ) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เดก็อาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เดก็อาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

 เดก็ทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที / / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 4 วนั) 
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อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยืนวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัทีสํารองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
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o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนกัระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนักในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


