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15-20 พฤษภาคม 2562  
55,900.- 

53,900.- 
23-28 พฤษภาคม 2562  53,900.- 
ชมดอกไม ้3 สวน ทุ่งดอกเรพซดี / ทวิลปิ / พิง้มอส !!!  

โอตาร ุ/ คลองโอตารุ / พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี/ น ้าตกกงิกะและรวิเซ 

ล่องเรอืชเิรโตโกะ / เสน้ทางชมธรรมชาต ิ/ ภูเขาไฟอโิอซงั/  หมู่บา้นชาวไอนุ 

ชอ้ปป้ิงมติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ / ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด / หอนาฬกิาซปัโปโร 

ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ/ เมนูป้ิงย่างนันดะ / ออนเซน 3 คนื / การบนิไทยสะสมไมล ์50 % 
 
วนัทีห่น่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 670 สายการบนิไทย  
 

วนัทีส่อง :      สนามบนิชโิตเสะ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 

                     นาฬกิาไอน ้าโบราณ – เมอืงทากกิาวา่ – ทุ่งดอกเรพซดี – แชน่ ้าแร ่

08.30 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มตอ่กบัอา่ว

โอตาร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุ

อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซ ึง่ในยามค ่า

คนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอก

ถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 

ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

นาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน า้ 

มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน า้อกีเรอืนทีแ่คนาดา  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูปลาฮกเกะขึน้] 

ชมดอกไมส้เีหลอืง ตัง้อยูใ่นอ.ทากคิาวะ หรอืทีค่นญีปุ่่ น

เรยีกกนัวา่ “นะโนะฮานะ” หรอื  ทีเ่ราเรยีกกนัวา่ “เรพซดี” 

ซ ึง่จะเร ิม่บานในชว่งเดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนมถินุายน ทุ่ง

แห่งนีส้วยจนถกูขนานนามวา่เป็นเนินเขาสแีห่งความสขุ ให ้

ท่านไดเ้พลดิ เพลนิกบัการถา่ยรปูกบัดอกเรพซดีตาม

อธัยาศยั [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO หรอืเทยีบเท่า  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม :    น ้าตกกงิกะและรวิเซ – ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึ 

                   ชมทุ่งดอกพิง้มอส ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ – น ้าตกโกชนิโคชนิ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงาม

ของธรรมชาตขิองน า้ตกทีจ่ดัไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุ

ตดิหน่ึงในรอ้ยของญีปุ่่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น า้อยูใ่นเขต

ภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผสัความแรงของสายน า้ทีไ่หล

รวมกนักลายมาเป็นแม่น า้อชิคิารไิดห้ลงัจากฤดหูนาว สว่น

ในชว่งฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองแห่งนีจ้ะแข็งตวักลายเป็นน า้แข็ง 
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ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึจากสวนดอกไมเ้ล็ก 

ๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้โดยคนทอ้งถิน่เพือ่สบืทอดดอกทวิลปิ [ดอกไม ้

ประจ าเมอืง] ไปสูรุ่น่ตอ่ไป และไดพ้ฒันามาเป็นอทุยานทวิลปิ

คะมยิเูบทส ึปัจจบุนัอทุยานแห่งนีม้ดีอกทวิลปิสสีนัสดใส กวา่ 

1,200,000 ดอก จากกวา่ 120 สายพนัธุ ์ทีจ่ะบานทั่วทัง้สวน

ในฤดใูบไมผ้ล ิ[ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ ซ ึง่

ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะถกูปกคลมุไปดว้ยพรมของดอกชบิะ

ซากรุะ ซ ึง่เป็นดอกไมท้ีเ่ป็นตวัแทนของเกาะฮอกไกโดใน

ฤดกูาลดอกชบิะซากรุะจะบานทั่วทัง้สวน ซ ึง่มเีนือ้ทีเ่ทยีบเท่า 

14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสชีมพูตัง้แตต่น้เดอืน

พฤษภาคมจนถงึตน้เดอืนมถินุายน ทีน่ี่จะมสีญัลกัษณร์ปูววัเป็นเอกลกัษณ ์ใหท่้านเพลดิเพลนิ

กบัการถา่ยรปูตามอธัยาศยั [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

ระหวา่งทางแวะถา่ยรปูน ้าตกโอชนิโกชนิ น า้ตกไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงในแปดของสถานทีท่ี่

สวยทีส่ดุในชเิระโตะโกะ ซ ึง่มคีวามสงู 80 เมตร และกวา้ง 30 เมตร ลกัษณะเดน่ของทีน่ี่คอืน า้ตก

จะแยกเป็นสองสายและรูจ้กักนัในนามน า้ตกแฝดทีส่วยงามน่ันเอง 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม SHIRETOKO DAIICHI หรอืเทยีบเท่า  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่ี ่:      ล่องเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ – เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบทัง้หา้ชเิรโตโกะ 

   ชมภูเขาไฟอโิอซงั – หมูบ่า้นชาวไอนุทะเลสาบอาคงั – โทกาจกิาวา่ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ล่องเรอืชมธรรมชาตขิองแหลมชเิรโตโกะ ชมความ

งดงามทีเ่กดิจากการรงัสรรคจ์ากธรรมชาต ิไม่วา่จะเป็นความ

งามของน า้ตกหรอืถ า้รมิผา นอกจากนีไ้ฮไลทข์องการลอ่งเรอื

คอืท่านอาจจะไดพ้บกบัสตัวห์ายากตา่งๆทีอ่ยูต่ามชายฝ่ังนีไ้ม่

วา่จะเป็นหมสีนี า้ตาล ซ ึง่เป็นพนัธุท์ีพ่บไดแ้คช่ายฝ่ังนีเ้ท่าน้ัน

หรอืกวางกบัสนัุขจิง้จอกเป็นตน้ 
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เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบทัง้หา้ชเิรโตโกะ 

ทะเลสาบแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในทะเลสาบหา้แห่งทีซ่อ่นตวัอยูใ่น

ผนืป่าธรรมชาตบินแหลมชเิรโตโกะ เป็นทะเลสาบทีว่วิที่

สวยงามโอบลอ้มดว้ยภเูขา และพืน้หญา้กวา้งใหญ ่ใหท่้านเดนิ

ชมธรรมชาตสิวยงามราวกบัสวรรคบ์นเดนิเลยทเีดยีว 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ภูเขาไฟอโิอซงัหรอืภูเขาไฟซลัเฟอร ์ใหท้่านไดภ้เูขาไฟ

ทีย่งัมชีวีติไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ท่านสามารถเดนิไปรอบภเูขาไฟ 

และมกีารตม้ไขจ่ากความรอ้นทีไ่ดจ้ากภเูขาไฟอกีดว้ย อกีทัง้

ยงัมศีนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่วและทีข่ายของทีร่ะลกึดว้ย ใหท่้าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

หมูบ่า้นไอนุโคตนั หมู่บา้นชาวไอนุโบราณ ซึง่ถอืวา่ชาว 

ไอนุน้ันเป็นบรรพบุรษุดัง้เดมิของชนชาตญิีปุ่่ นเป็นชนเผ่า

พืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด ใหท่้านไดเ้ดนิชมหมู่บา้นของชาวไอ

นุโบราณและชมรา้นคา้พืน้เมอืงทีเ่ป็นการด ารงชวีติของชาวไอ

นุใหท่้านไดเ้ก็บภาพพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวไอนุ  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม TOKACHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีห่า้ :      ชอ้ปป้ิงมติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ – ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาซปัโปโร 

   ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ– เมนูป้ิงยา่งนนัดะ [ปู 3 ชนิด]  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงัสนามบนิ 

New Chitose เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 

128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษ ีศนูยอ์าหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้

พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 

กลางวนั อสิระรบัประทาน อาหารกลางวนั ณ มติสยุเอา้ทเ์ลตพารค์ 
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ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ ใน

ภาษาญีปุ่่ นแปลวา่อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี

ค.ศ. 1888  ท าเนียบแหง่นีส้รา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้น

เป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก

อาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์อง

เมอืงซปัโปโร สรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตนั  

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่

ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น 

จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส ์

,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่วยัรุน่,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนันดะ [เมนูป้ิงยา่งรา้นนนัดะ] 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก :      สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 

15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

********************************************************************************* 
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HOKKAIDO FLOWER GARDEN 6D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

15-20 พฤษภาคม 2562 53,900.- 50,900.- 45,900.- 7,900.- 36,900.- 

23-28 พฤษภาคม 2562 53,900.- 50,900.- 45,900.- 7,900.- 36,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั  

หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 
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การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากทา่นระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 
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1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

********************************************************************************* 

 

 

 


