
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE ASAHIKAWA 6D 4N 

ทวัร์ เรียล เรียล…ฮอกไกโด ตวัตึง 
 



 

 

 

  

วนั โปรแกรมทวัร ์
ม้ืออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - - ✈ - 

2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ
ญ่ีปุ่ น–เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมดาวโกะเรียวคาค ุ
โกดงัอิฐแดงริมน ้า–กระเชา้ชมวิวยามค ่าคืน ณ 
ภเูขาฮาโกดาเตะ 

- 🍽 
 

- SMILE PREMIUM HOTEL 
HAKODATE GORYOKAKU 
หรือเทียบเท่า  
★★★★ 

3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเกา่โมโตมาชิ 
ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวมกระเชา้)+สวนหมี
ภเูขาไฟโชวะชินซนั–หบุเขานรกจิโกกดุานิ 
เมืองซปัโปโร 

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

SMILE HOTEL PREMIUM  
SAPPORO SUSUKINO 
หรือเทียบเท่า 
 ★★★★ 

4 เนินพระพทุธเจา้–เมืองฟรุาโน่-หม ู่บา้นเทพ
นิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส-บ่อน ้าสีฟ้า–เมืองอาซาฮิ
คาว่า–ศาลเจา้คามิกาวา่–หม ู่บา้นราเมน 
อาซาฮิคาวา่ 

🍽 🍽 
 

- HOTEL CRESCENT 
ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
 ★★★ 

 

5 อาซาฮิคาวะ–ศาลเจา้ฮอกไกโด–รา้นของ
ฝาก–เมืองโอตาร-ุคลองโอตาร–ุพิพิธภณัฑ์
กลอ่งดนตรี–โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ–เฮลโหล 
คิตต้ี คาเฟ่–ถนนทานกุิโคจิ 

🍽 🍽 - SMILE HOTEL PREMIUM  
SAPPORO SUSUKINO 
หรือเทียบเท่า 
 ★★★★ 

6 สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด - สนามบิน
สวุรรณภมูิ 

🍽 ✈ -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 



 

 

20.00 น. คณะเชค็อนิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (เคาน์เตอร ์D) โดยมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ท่าน 

23.45 น. คณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย                

เท่ียวบิน TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที) 

 

08.30 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ น น าคณะผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพือ่

สะดวกในการนดัหมาย)  
***ส ำคัญมำก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่ำนข้ันตอนกำรเข้ำประเทศแล้ว 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้น าท่าน เดินทางสูเ่มืองฮาโกดาเตะ 

(HAKODATE) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภมูิภาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใต้

ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทศัน์ที่สวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่  

ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ 

เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศยัของชาว

ต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวนัตก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

น าท่านขึน้สูป้่อมโกะเรียวคาคุ (FORT GORYOKAKU) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมดาว 5 

แฉก เพราะบริเวณนัน้เป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่รูปดาว เนื่องจากต้องการเพิ่มพืน้ที่ในการวางปืนใหญ่

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น – เมืองฮาโกดาเตะ –ป้อม 

                 โกะเรียวคาค–ุ โกดงัอิฐแดงริมน ้า – กระเช้าชมวิวยามค า่คืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 



 

 
นัน่เอง ซึง่จะมองเห็นได้จากมมุสงู ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวนัตก สร้างขึน้ในปีสดุท้ายของสมยัเอ

โดะเพื่อป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคกุคามจกัรวรรดินิยม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่โกดังอิฐแดงริมน า้ (RED BRICK WAREHOUSES) ได้ปรับปรุงมาจาก

คลงัสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่ริมแม่น า้ของอ่าวฮาโกดาเตะ  

ศนูย์รวมแหลง่ช้อปปิง้ ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ และบริการลอ่งเรือเพื่อ

ชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

น าท่านน่ังกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลาย

คาบสมทุรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวนัและกลางคืน สามารถ

มองเห็นวิวทิวทศัน์ที่งดงาม 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
ที่พัก SMILE PREMIUM HOTEL HAKODATE GORYOKAKU หรือเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ(HAKODATE MORNING MARKET) มีพืน้ที่ประมาณ 4 ช่วง

ตกึเปิดเป็นประจ าทุกวนัตัง้แต่เช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น  

ปคูานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหาร

หลายร้าน  
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม       ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ–ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ–ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวม
กระเช้า) + สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั–หบุเขานรกจิโกกดุานิ - เมืองซปัโปโร      



 

 
น าท่านสูท่่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (MOTOMACH DISTRICT)  

เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สดุยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้

ท าให้มีผู้ ค้าจ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวนัตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเมือง

ฮาโกดาเตะบริเวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทพลต่างๆมาจาก 

ชาวตะวนัตก โดย ปัจจบุนัยงัคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวฒันธรรม

ของเมืองนีไ้ด้เป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่เูขาไฟโชวะชินซนั ถือเป็นภเูขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่ของฮอกไกโด  

ได้รับการจัดอนัดบัว่ามีมีอายุน้อยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนีต้ัง้อยู่ใกล้กับ

ภเูขาไฟอซุทุ าให้สามารถมองเห็นภเูขาไฟได้อยา่งชดัเจนจากจดุชมวิว (ไม่รวมค่าขึน้กระเช้า) 

จากนัน้ต่อด้วยสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) ตัง้อยู่ใกล้

กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(USUZAN ROPEWAY) เป็นสถานที่ เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาล 

นกัท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลกูหมีสีน า้ตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่

ไม่ดรุ้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัมีขนมปัง และแอปเปิล้ จ าหน่าย

ส าหรับนกัท่องเที่ยวให้ได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
จากนัน้น าคณะเดินทางสูจ่ิโกคุดานิ (JIKOGUDANI) น าท่านชม จิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) 

ซึง่มีความหมายว่า “หุบเหวนรก” บ่อน า้ร้อนธรรมชาติที่อดุมไปด้วยซลัเฟอร์และแร่ธาตทุี่ช่วยใน

การบ ารุงพิวพรรณและสขุภาพมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) เป็นเมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด มีพืน้ที่ขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่ น มีสถานที่ทางประวติัศาสตร์สมยัแรกเร่ิมของเกาะฮอกไกโด  

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ 

ภายในเกาะฮอกไกโด   
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร (4)  

ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (THE HILL OF BUDDHA) ถือเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซปัโปโร เกาะฮอกไกโด เป็นองค์พระพทุธรูปครอบไว้ด้วยโดม

ทรงกลมใต้ดิน อุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดน าสายตาเข้าไป นอกจากนัน้ใน

วนัท่ีส่ี     เนินพระพทุธเจ้า–เมืองฟรุาโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเก้ิลเทอเรส–บ่อน ้าสีฟ้า 
               เมืองอาซาฮิคาว่า–ศาลเจ้าคามิกาว่า–หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
 



 

 
บริเวณดงักล่าวยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปัน้หินจ าลองของโมอายแห่งเกาะ

อีสเตอร์ และรูปปัน้หินจ าลองของสโตนเฮนจ์ ให้ได้เดินชมกนัก่อนกลบัอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ (FURANO) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง)  

เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนัน้เป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะแก่การ

เพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร์ เป็นต้น  

น าท่านสูห่มู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและ

ทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกบัศิลปะในเทพนิยาย ซึง่ประกอบด้วยร้านค้า15 ร้าน  

ที่จ าหน่ายสินค้าแบบออรินัลของท้องถิ่น ร้านค้าต่างๆจะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าให้ดูเหมือนเป็น

หมู่บ้านซึง่อยู่ท่ามกลางป่าคล้ายบ้านในเทพนิยาย อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 



 

 
 น าท่านเดินทางสูบ่่อน า้สีฟ้า (BLUE POND) สีฟ้าของบ่อน า้ที่เห็นเกิดจากการสร้างเขื่อนขึน้ใน

บริเวณนัน้เพื่อกกัน า้ไว้ เป็นการป้องกนัการเกิดโคลนถลม่จากภเูขาไฟ ดงันัน้อะลมูิเนียมไฮดรอก

ไซด์ที่เกิดจากจากการปะทุของภูเขาไฟแถวนัน้ท าให้น า้ในบ่อทัง้หมดกลายเป็นสีฟ้าสวยงาม 

แปลกตาอย่างที่เห็นค่ะ แต่ว่าสีฟ้าใน บ่อน า้สีฟ้า จะเข้มหรือจางมากแค่ไหน ขึน้อยู่กบัจุดที่เรา

ยืนชมและปริมาณของแสงแดดที่สอ่งกระทบผิวน า้ในแต่ละวนั 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางสูเ่มืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของจงัหวดัฮอกไกโด  

รองจากเมืองซปัโปโร น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าคามิกาว่า (KAMIKAWA SHRINE) ศาลเจ้านี ้

ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวนคากรุะโอกะ ด้านข้างศาลเจ้าจะมีสวนให้เดินเล่นถ่ายรูป 

บรรยากาศเงียบสงบ  

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ราเมนของที่นี่มี

รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ และได้รับการกลา่วขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ โดย

รวบรวมร้านราเมนชื่อดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้าน มาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคา



 

 
เดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดงัขัน้เทพไว้ในที่เดียว และยงัมีห้องเล็กๆที่จดัแสดง

ประวติัความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนีใ้ห้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทกุๆ ร้านจะสร้าง

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองขึน้มาเพื่อดงึดดูความสนใจของลกูค้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารค ่า ณ หมู่บ้านราเมนตามอัธยาศัย 
ที่พัก HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 

 น าท่านเดินทางกลบัเมืองซับโปโร (SAPPORO) (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) 

วนัท่ีห้า        อาซาฮิคาวะ–ซปัโปโร–ศาลเจ้าฮอกไกโด–ช้อปป้ิงร้านจ าหน่ายของฝาก 
                    เมืองโอตารคุลองโอตาร–ุพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 
                    HELLO KITTY CAFÉ–ถนนทานุกิโคจิ  



 

 
น าท่านขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด (HOKKAIDO SHINE) หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยน

เพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด 

 

จากนัน้น าท่านสูร้่านจ าหน่ายของฝากของที่ระลกึ ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร  

ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ใครท่ีก าลงัมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นกัท่องเที่ยว

นิยมซือ้ เคร่ืองส าอางตวัดงั สินค้าที่ระลึกจากญ่ีปุ่ นก็สามารถหาซือ้ได้จากที่นี่ อิสระให้ท่านสนกุ

กบัการช้อปปิง้ได้อย่างจใุจ 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

ท าน าท่านสูเ่มืองโอตารุ (OTARU) ชมคลองโอตารุ (OTARU CANAL) คลองขนาดใหญ่ตดั

ผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลีย้งความเจริญของเมืองแห่งนี ้ 

ในอดีตชาวเมืองและพ่อค้าใช้คลองนีเ้ป็นเส้นทางหลกัในการสง่สินค้าและค้าขาย บริเวณตลิ่งจึง

เรียงรายไปด้วยโกดงัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ชมพิพิธภัณฑ์กล่องเพลงโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ตัง้อยู่ภายใน

อาคารเก่าเมืองโอตารุ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ท่ีทางรัฐบาลแคนาดามอบ

เป็นของขวญัให้กบัรัฐบาลญ่ีปุ่ น ด้านในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้

ท่านได้เชยชมและเลือกซือ้ เข้าชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS OTARU) โดยใน



 

 
อดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้ว

เพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถเดินชม Hello Kitty Cafe คาเฟ่คิตตี ้อิสระให้ท่านได้เลือกดสูินค้าของที่ระลกึ

พร้อมกบัถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI SHOPPING STREET) อิสระให้

ท่านช้อปปิง้เลือกซือ้สินค้าต่างๆตามอธัยาศยั ณ ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI SHOPPING 

STREET)  
  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารค ่า ณ ย่านทานุกิโคจิ 
ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(9) 
06.00 น.  น าคณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ 

07.00 น. คณะท าการเชค็อนิ ณ ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ 

10.30 น.  คณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทย เท่ียวบิน TG671  
 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่โมง โดยประมาณ) 

15.30 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 
 

   

 

 

วนัท่ีหก   สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์15,000.-/ท่าน 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

  

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

12-16 เมษายน 2566 5YVHTM 55,888.- 12,900. - 19,000.- 
17-22 เมษายน 2566 5YWEQK 55,888.- 12,900.- 19,000.- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง  

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้น

การยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอ

วีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่ำทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงด

ออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

  



 

 
1. เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านัน้ ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หำกช ำระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงอีเมล์,  หรือ

แนบสลิปผ่ำนระบบจองที่น่ังออนไลน์ของทำงบริษัทฯ   

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซือ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) 
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่ น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซือ้เท่านัน้) 



 

 
 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั  (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter 

Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่ น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
และไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงนิทกุกรณี ทัง้มัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจอง
ร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงื่อนไขกรณีเกดิภัยพิบตัิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตันัิน้จะสิน้สุดลง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า 



 

 
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบไุว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่น

งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบัได้ และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง 

บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนือ่งจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

(ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+

ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่าน

ต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 



 

 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า

เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการ

ทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนัน้ให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือคนต่างด้าวที่พ านกัอยู่

ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 



 

 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

คณุสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าให้ได้ 



 

 
10. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน

การท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 

 


