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HOKKAIDO EXCELLENT LAVENDER 

                6D4N BY TG 



 2 

 

 

24-29 กรกฎาคม 2562  54,900.- 
ชมดอกลาเวนเดอร-์ดอกไมห้ลายส ี/ เกบ็เชอรี ่/ กนิเมล่อน / แชอ่อนเซน 

โดราเอม่อนสกายพารค์ / ศลิปะบนนาขา้ว / พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง / น ้าตกกงิกะรวิเซ 

มติซยุเอา้ทเ์ลตพารค์ / เนินเขาพระพุทธเจา้ / โนโบรเิบตส ึ/ น่ังกระเชา้อสุุซงั / ฟารม์เชอร ี ่

โอตารุ / คลองโอตารุ / พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี/ ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 

 หอนาฬกิาซปัโปโร / ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ/ เมนูป้ิงย่างนันดะ / ออนเซน 1 คนื  
 
วนัทีห่น่ึง :   กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.45 น.   ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 670 สายการบนิไทย  
 

วนัทีส่อง :    สนามบนิชโิตเสะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงคามกิาว่า – ศลิปะบนนาขา้ว  

                   พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง – แชน่ ้าแร ่[มชีดุส าหรบัแชอ่อนเซน] 

08.30 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท่้านไดอ้สิระกบัการถ่ายรปูกบั

เหล่าการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบพรอ้มทัง้ไดพ้ิศวงไปกบัภาพถ่าย 3 

มติ ิหรอืหอ้งภาพลวงตา ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะท่านใหทุ้ก

ท่านเสมอืนเป็นส่วนหน่ึงของการต์ูนโดราเอม่อน และกอ่นออก

ประตทู่านจะไดพ้บกบัเจา้หุ่นยนตโ์ดราเอม่อนทมีารอถ่ายรปูกบั

เหล่านักท่องเทีย่ว อกีทัง้ยงัมโีซนขายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัโดรา

เอม่อนอกีมากมาย 
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ศลิปะบนนาขา้ว เร ิม่มใีนญีปุ่่ นมาตัง้แต่ปี 1993 คอืการวาด

ภาพโดยการใชน้าขา้วแทนผนืผา้หรอืกระดาษใชพ้นัธุข์า้วแต่

ละชนิดแทนสต่ีางๆ และมชีาวนาจากแต่ละทอ้งถิน่น้ันๆ เป็น

พู่กนั รว่มแรงรว่มใจกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวเพือ่สรรคส์รา้ง

ผลงาน จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญ่และมีความสวยงาม 

และเป็นตวัชว่ยในการดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนอกีดว้ย 

 

พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ 

นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่

ในถ า้หนิงอกหนิยอ้ย ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบั

อณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส  
 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้  

[มชีดุส าหรบัแชอ่อนเซน] 
 

วนัทีส่าม:  น ้าตกกงิกะ – รวิเซ – ฟารม์ชคิไิซโนโอกะ – ทุ่งดอกไมห้ลากส ี



 4 

 

                   ฟารม์โทมติะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์[ตามสภาพอากาศ] – มติซยุเอา้ทเ์ลตพารค์ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความ

สวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ดัไดว่้าเป็นววิธรรมชาตทิี่

สวยทีสุ่ดตดิหน่ึงในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น ้า

อยู่ในเขตภเูขาโซอุนเคยีว 

สวนดอกไมช้คิไิซ หรอื เนินดอกไม ้4 ฤด ูทีม่ีโรลคงุและ

โรลจงัหุ่นฟางขนาดใหญ่เป็นสญัลกัษณข์องสวนแห่งนี ้คอย

ตอ้นรบันักท่องเทีย่วใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิชมดอกไมน้านาพนัธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอรแ์ละทุ่ง

ดอกไมห้ลากส ีทีน่ี่ไดร้บัค านิยมและค าชมว่าจดัสวนไล่สไีดส้วยงามทีส่ดุ  
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น SPECIAL: ทานเมล่อนแบบไมอ่ ัน้!!!! 
 

โทมติะฟารม์ ซึง่เป็นสถานทีบุ่กเบกิการปลูกดอกลาเวน

เดอรแ์ละดอกไมส้ารพดัชนิดหลากหลายสสีนั และพบกบั

ความงามของเหล่ามวลดอกไมท้ีแ่ข่งกนัอวดสสีนัจนเปรยีบ

เหมอืนพรมหลากสทีีพ่รอ้มกนัเบ่งบานในฤดรูอ้นของเกาะฮ

อกไกโดทีด่งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วมากมายมาเทีย่วชมและ

ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 

 

 

 

 

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet 

mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืน

เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 

รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษ ีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่

น่ัง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่

ประจ าฮอกไกโด 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม THE B SAPPORO HOTEL SUSUKINO   
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วนัทีส่ ี:่  เนินเขาพระพุทธเจา้ – โนโบรเิบตส ึ– จโิกกดุานิ – ภูเขาไฟโชวะชนิซงั 

                   นั่งกระเชา้อสุุซงั – ฟารม์เชอร ี ่– แชน่ ้าแร ่  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เนินแหง่พระพุทธเจา้ ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกี

ชิน้หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาว

ญีปุ่่ นโดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูป้ันพระพุทธรปูมี

ความสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตนั พืน้ทีท่ี่

ลอ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินั

งดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ตน้

ลอ้มรอบรปูป้ันพระพุทธรปู ซ ึง่เป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหว่างสถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้ง

ขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิ
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

หบุเขาจโิกคุดานิ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก” แห่ง

เมอืงโนโบรเิบตส ึทีเ่รยีกว่าหบุเขานรกน้ันเพราะทีน่ี่มที ัง้บ่อ

โคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัว่

บรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยู่

ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด 

 

 

 

นั่งกระเชา้อสุุซงัเพือ่ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟ

เกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิ

จากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซ ึง่ระเบดิปะทุ

ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัทีเ่ห็นอยู่

ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์าง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 
 

ฟารม์เชอร ี ่เพือ่สมัผสัและลิม้รสลูกเชอร ีส่แีดงทีส่ามารถเก็บ

และกนิสด ๆ กบัมอืไดแ้บบไม่อ ัน้อย่างเต็มอิม่และสามารถซือ้

กลบัไปเป็นขอฝากไดอ้กีดว้ย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนันดะ [เมนูป้ิงย่างรา้นนันดะ] 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม THE B SAPPORO HOTEL SUSUKINO   
 

วนัทีห่า้:  เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอน ้าโบราณ  

                   เมอืงซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเกา่ – ผ่านชมหอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มต่อกบัอ่าว

โอตาร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุ

อตุสาหกรรมการขนส่งทางเรอืบรเิวณปากอ่าว ซ ึง่ในยามค ่า

คนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามว่าเป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีสุ่ด 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถกู

สรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครง สรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 

ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรแก่การอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

นาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอ

น ้ามเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนีส้รา้งจากอฐิจ านวนกว่า 2.5 

ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอกแบบมา

จากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงซปัโปโร อาคารของหอนาฬิกาสรา้งขึน้ตน้สมยั

พฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซ ือ้มาจากกรงุ

บอสตนั 
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ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้ ้

อปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน

,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เคร ือ่งส าอาง 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม THE B SAPPORO HOTEL SUSUKINO   
 

วนัทีห่ก :      สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพมหานคร 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 

15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

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

HOKKAIDO EXCELLENT LAVENDER 6D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

24-29 กรกฎาคม 2562 54,900.- 51,900.- 46,900.- 7,900.- 37,900.- 
 

** ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 8 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ่้ายทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เกบ็ส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั  

หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 
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การช าระเงนิ 

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

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเกบ็ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเกบ็เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศคร ั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 ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มค่ีาใชจ่้ายดงันี ้ 

ส าคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซ ือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใด

ไดท้ ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดกต็าม ซ ึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่

เป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

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

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูให ้

ท่านไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุเท่าน้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 
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1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซ ึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทกุกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซ ึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุของท่าน

เอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเกบ็หางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซ ึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

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

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้กวา้งx

ยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

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