
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO 

SHIRETOKO 

PINKMOSS  

6D3N BY 

JAPAN  

AIRLINE 
 

 

  

22-27 พฤษภาคม 2561 

24-29 พฤษภาคม 2561 
 55,900.- 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บา่ย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิเมมอมเบตส-ึลอ่งเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ 

เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ-แชน่ ้าแร ่

√ √ √ SHIRETOKO PRINCE 

HOTEL OR SIMILAR 

3 ชมทุง่ดอก PINK MOSS ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ-ชมทุง่ดอกทวิลปิ 

สวนคะมยิเูบทส-ึน ้าตกกงิกะและรวิเซ-แชน่ ้าแร ่

√ √ √ SOUNKYO KANKO 

HOTEL OR SIMILAR 

4 เมอืงคามคิาวะ-พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง-เมอืงบเิอะ-บอ่น ้าสฟ้ีา 

เมอืงทากกิาวา่-ทุง่ดอกเรพซดี-เมอืงซปัโปโร-เมนูป ู3 ชนดิ 

√ √ √ DAIWA SAPPORO 

HOTEL OR SIMILAR 

5 เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน ้า

โบราณ-ตลาดปลาโจไกอจิบิะ-ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ-ิสนามบนิซปัโปโร 

√ X X  

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่นึง่:  กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.30 น. นัดหมายพบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายบรษัิทฯ  เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

21.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

 

วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิเมมอมเบตส ึ–  ลอ่งเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ 

                         เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ – แชน่ า้แร ่
 

06.05 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ โดยปลอดภัย น าทา่นผา่นตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย น าทา่นตอ่ไฟล์

ภายในสูส่นามบนิเมมอมเบตส ึเกาะฮอกไกโด 

07.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมมอมเบตส ึเกาะฮอกไกโด เทีย่วบนิ JL 565 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

09.05 น. ถงึ สนามบนิเมมอมเบตส ึเกาะฮอกไกโด โดยปลอดภัยน าทา่นเดนิทางสูช่เิรโตโกะ 

   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ลอ่งเรอืชมธรรมชาตขิองแหลมชเิรโตโกะ ชมความงดงามทีเ่กดิจากการรังสรรคจ์ากธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็น

ความงามของน ้าตกหรอืถ ้ารมิผา นอกจากนีไ้ฮไลทข์องการลอ่งเรอืคอืทา่นอาจจะไดพ้บกับสตัวห์ายากตา่งๆทีอ่ยูต่าม

ชายฝ่ังนีไ้มว่า่จะเป็นหมสีนี ้าตาล ซึง่เป็นพันธุท์ีพ่บไดแ้คช่ายฝ่ังนีเ้ทา่นัน้หรอืกวางกับสนัุขจิง้จอกเป็นตน้  

 
 

เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ ทะเลสาบแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่ในทะเลสาบหา้แหง่ทีซ่อ่นตัวอยูใ่น

ผนืป่าธรรมชาตบินแหลมชเิรโตโกะ เป็นทะเลสาบทีว่วิทีส่วยงามโอบลอ้มดว้ยภเูขา และพืน้หญา้กวา้งใหญ ่ใหท้า่น

เดนิชมธรรมชาตสิวยงามราวกับสวรรคบ์นเดนิเลยทเีดยีว 



 3 

 

 

  รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พัก ณ โรงแรม HOTEL SHIRETOKO PRINCE    แชอ่อนเซนผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่าม:  ชมทุง่ดอก PINK MOSS ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ - ชมทุง่ดอกทวิลปิ ณ  

                 สวนคะมยิเูบทส ึ– น า้ตกกงิกะและรวิเซ - แชน่ า้แร ่
 

  รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

ชมทุง่ดอก PINK MOSS ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ ซึง่ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะถกูปกคลมุไปดว้ยพรมของ

ดอกชบิะซากรุะ ซึง่เป็นดอกไมท้ีเ่ป็นตัวแทนของเกาะฮอกไกโดในฤดกูาลดอกชบิะซากรุะจะบานท่ัวทัง้สวน ซึง่มี

เนือ้ทีเ่ทยีบเทา่ 14 สนามฟตุบอล จะกลายเป็นสชีมพตูัง้แตต่น้เดอืนพฤษภาคมจนถงึตน้เดอืนมถินุายน ทีน่ีจ่ะมี

สญัลักษณ์รปูววัเป็นเอกลักษณ์ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถา่ยรปูตามอัธยาศยั [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 
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   รับประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชมทุง่ดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยิเูบทส ึจากสวนดอกไมเ้ล็ก ๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้โดยคนทอ้งถิน่เพือ่สบืทอดดอก

ทวิลปิ [ดอกไมป้ระจ าเมอืง] ไปสูรุ่น่ตอ่ไป และไดพั้ฒนามาเป็นอทุยานทวิลปิคะมยิเูบทส ึปัจจบุันอทุยานแหง่นีม้ดีอก

ทวิลปิสสีนัสดใส กวา่ 1,200,000 ดอก จากกวา่ 120 สายพันธุ ์ทีจ่ะบานท่ัวทัง้สวนในฤดใูบไมผ้ล ิ[ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ] 

 
 

น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว้า่เป็นววิธรรมชาติ

ทีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของ

สายน ้าทีไ่หลรวมกันกลายมาเป็นแมน่ ้าอชิคิารไิดห้ลังจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตัว

กลายเป็นน ้าแข็ง 

  รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พัก ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL    แชอ่อนเซนผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่ ี:่  เมอืงคามคิาวะ – พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – เมอืงบเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา เมอืงทากกิาวา่ 

                  ทุง่ดอกเรพซดี – เมอืงซปัโปโร – เมนปู ู3 ชนดิ  
 

  รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง เป็นสถานทีจั่ดแสดงงานศลิปะจากหมิะ นอกจากนีภ้ายในถ ้ายังมคีวามสวยงามของหมิะที่

เหมอืนกับอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกับอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส  
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บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลนภเูขา

ไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืงโดยทีก่น้บอ่น ้าแหง่นีจ้ะมแีรธ่าตทุีเ่กดิ

จากโคลนภเูขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส  
 

   รับประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ชมดอกไมส้เีหลอืง ตัง้อยูใ่นอ.ทากคิาวะ หรอืทีค่นญีปุ่่ นเรยีกกันวา่ “นะโนะฮานะ” หรอื  ทีเ่ราเรยีกกันวา่ “เร

พซดี” ซึง่จะเริม่บานในชว่งเดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนมถินุายน ทุง่แหง่นีส้วยจนถกูขนานนามวา่เป็นเนนิเขาสแีหง่

ความสขุ ใหท้า่นไดเ้พลดิ เพลนิกับการถา่ยรปูกับดอกเรพซดีตามอัธยาศัย [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 

  

  รับประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  ** อิม่อรอ่ยกบัเมนปู ู3 ชนดิ ณ รา้นนนัดะ **  

  เขา้พัก ณ โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO HOTEL  

 

วนัทีห่า้:  เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี นาฬกิาไอน า้โบราณ 

                  ตลาดปลาโจไกอจิบิะ – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ
  

  รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอา่วโอตาร ุในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยคุ

อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิ

ทีส่ดุ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท า

ดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ให ้

เป็นสมบัตขิองชาต ินาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอ

น ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา  

 

   รับประทาน อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโจไกอจิบิะ 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น 

จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
 

   อสิระรับประทาน อาหารค า่ ณ ตามอัธยาศัย  
 

น าทา่นสู ่สนามบนิซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นตอ่ไฟลภ์ายในสูส่นามบนิฮาเนดะ  

21.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว เทีย่วบนิ JL 530 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

23.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว โดยปลอดภัยน าทา่นตอ่ไฟลก์ลับสูก่รงุเทพฯ 
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วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ ^^ 

 

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

 

HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS 6D3N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ  

2-3 ทา่น  

เด็กมเีตยีงพักกบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น  

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพัก 

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

[อาย ุ2-7 ปี] 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
JOINLAND 

22-27 พฤษภาคม 2561 55,900.- 52,900.- 48,900.- 6,900.- 31,900.- 

24-29 พฤษภาคม 2561 55,900.- 52,900.- 48,900.- 6,900.- 31,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน ้าแรว่ันละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 
 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนยีมผา่นดา่นเขา้ประเทศอืน่ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
ราคาตัว๋เครือ่งบนิประกอบดว้ย 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ประหยดั(ไปและกลับ) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษี

สนามบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลังการก าหนดราคาคา่ทัวรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วจากสายการบนิ 
ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเกบ็สว่นเพิม่เตมิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่
เกนิ 46 กโิลกรัม (ใบละ 23 กโิลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด 
ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมปรับตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนินัน้ (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตาม
ประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษัิทรับมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ทีน่ั่ง 
 สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วัน อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางนัน้ถกูจองเต็มเร็วกวา่

ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตาม

ประกาศครัง้ใหมข่องสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิมดัจ า ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมท ัง้หมด 
 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิท ฯ คดิคา่บรกิารเต็มจ านวนของราคารวมท ัง้หมด 
 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวันเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยดังนี ้ 
 ทรปิใหมต่อ้งเดนิทางภายใน 60 วันนับจากวันเดนิทางเดมิ 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 45 วัน ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 60 วัน ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วันหยดุนักขตัฤกษ์ 

เทศกาลตา่ง ๆ วันครสิตมาส วันสิน้ปี วันขึน้ปีใหม ่วันตรษุจนี รวมถงึการเดนิทางในเดอืนกมุภาพันธ ์เดอืนเมษายน เดอืน
พฤษภาคม เดอืนกรกฎาคม เดอืนตลุาคม และเดอืนธันวาคม เป็นตน้ 

ส าคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้) 

 บรษัิท โดโซะ จ ากดั ด าเนนิงานเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทกุเสน้ทางทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ด ้
วางเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แตจ่ะไมส่ามารถชีว้ดัไดว้า่สภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิ
สภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูภิาคสง่ผลโดยตรงตอ่ผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นี้
บรษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วัน
เดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ัง้หมด 
 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทัวร์

ในประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุ
ครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตัว๋โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษัิทฯ ไมค่นืคา่ทวัรใ์น
ทกุกรณี 

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เนือ่งมาจากผู ้
เดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ
กอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถทาน
เนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะ
เปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไมท่านซาชิ

มหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะ
ไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่านเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่
บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุเทา่นัน้ 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางไปหรอืกลับ ทา่น
ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทันทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม 
ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
สว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมลจ์ะด าเนนิไดภ้ายหลังออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่ม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงจัดการแทนได ้สายการบนิไมรั่บค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอที่
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวันเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตัวผูเ้ดนิทาง
ทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของ
สายการบนิเทา่นัน้ กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตัว๋เครือ่งบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมูค่ณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสาย
การบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชน์
สงูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลับ กรณุาเกบ็หางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลังทา่นกลับถงึ
เมอืงไทย วา่ไดรั้บไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เครือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททัวรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควรเดนิทาง
หรอืไม ่(โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่
คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวัตคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมี
ประวัตคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษัิท
ฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 
Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้
o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมสีดัสว่น 

ดังนี ้กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
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2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 
 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
 
 

 


