
 

ทัวรญ์ีปุ่่ น(JG) HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 (XJ) 

 
 

 
               

           
 

 ** “โทมติะฟาร์ม” สัมผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด 
** ชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดัง่ภาพวาด ณ “เนินส่ีฤดู” 
** สัมผสัธรรมชาติดว้ยการ “น่ังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สุดแสนโรแมนติก 
** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ” ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปป้ิงของฝากและสินคา้หลากหลายท่ี “ย่านทานูกโิคจแิละย่านซูซูกโินะ” 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย “แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์” อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 26 - 30 มถุินายน / 10 - 14 กรกฎาคม 2562 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวนแจ้ง ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง - สนามบินชิโตเซ่ 
21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

 

วนัทีส่อง โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- เมอืงซัปโปโร -  
ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจิ + ย่านซูซูกโินะ 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดืม่บนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
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08.40 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจาํลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลอง
แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว 
ใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  

  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตา
รุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้ง
ทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le TAO 
มีใหท้่านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซา
ชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงยา่น 
“ทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของ
ที่ระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนั
เตม็ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง 
หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร 
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 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณ ี1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อั้น  
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 
 พักที่ MYSTAYS HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัทีส่าม ท าเนียบรัฐบาลเก่า - เมอืงฟุราโน่ - โทมติะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - น่ังรถไฟโนโรโกะ - เมอืงบิเอะ - 
เนินส่ีฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน า้สีฟ้าใส (BLUE POND) - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดย
ลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 
ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นที่ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนที่จะยา้ยไป ที่ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่” เพือ่นาํท่านเขา้สู่ "โทมิตะฟาร์ม" ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์”  ใน
ฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดใหน้กัท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งเตม็อ่ิม
ท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสนั ที่แข่งกนับานไม่เพยีงแค่ทุ่งลาเวนเดอร์เท่านั้น ภายในสวนยงัมีดอกไมน้านาชนิด 
และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรับผูม้าท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพ และบาํรุงผวิพรรณ ชั้นยอด ที่สกดั
กล่ินและสารอนัเป็นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึน้อยู่ช่วงเวลาและ
สภาพอากาศ)  

  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านมุ่งหนา้สู่ “เมืองบิเอะ” โดย "รถไฟขบวนพิเศษช่ือ โนโรโกะ" รถไฟ
ขบวนน้ีใหบ้ริการระหวา่งเมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที่ Furano จะใหบ้ริการ
เฉพาะหนา้ร้อนช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บาน ที่พเิศษคือรถไฟขบวนน้ีจะตกแต่ง
เลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที่นัง่พเิศษเกา้อ้ีจะหนัขา้งออกชมววิดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก 
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เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ นาํท่านสู่ “เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขา
กวา้งใหญ่ที่มีดอกไมน้านาพนัธุน์บั 10 ชนิดปลูกเรียงรายสลบัสีกนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่ง
ถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนัของดอกไมท้ี่ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทาง
สวนจะท าการจัดสรรปลกูดอกไม้นานาชนิดสลบัสีสันให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental 
Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, 
petunia, Petunia  และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีเวียนสลบักันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เกบ็ภาพเป็นท่ีระลึกและ
ประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาํท่านชม “บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE 
POND” บ่อนํ้ าสสีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนนเพือ่ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุ
ของภูเขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดยที่กน้บ่อนํ้ าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํ
ใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไมท้ี่โผล่ออกมาจากพื้นผวินํ้ า ทาํใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีก
ทั้งสีของบ่อนํ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย 

  
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่
ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส
, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีก
ดว้ย 

วนัทีส่ี่  น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ - ไอซ์ พาวเิลยีน - หมู่บ้านราเมน - มติซุย เอาท์เลต็ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านชมความงามของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของ 
นํ้ าตกที่จดัไดว้า่เป็นววิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของญี่ปุ่ น นํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้นํ้าอยูใ่นเขต 
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายนํ้ าที่ไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่นํ้ าอิชิคาริได ้จากนั้นนาํทา่น
ชมถํ้านํ้ าแขง็คามิกาวา่ "ไอซ์ พาวิเลยีน" ที่มีความแตกต่าง จากพพิธิภณัฑเ์กล็ดหิมะตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเขา้จะถูก
ประดบัดว้ยแสงไฟ หลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ํ้านํ้ าแขง็ที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงคน์ํ้ าแขน็ั้น  
ท่านจะไดช้มความงามของหยดนํ้ าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา  
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขนักนัทาํราเมนของ
ตนเองใหอ้ร่อยที่สุด เพือ่สืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮิคะวะเพือ่ใหเ้ป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก จากนั้นเดินทางสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” 
ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้
สาํหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมี
ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั 

  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดืม่บนเคร่ือง มือ้กลางวนั ส าหรับทุกท่าน] 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที่ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ก าหนดการเดนิทาง   26-30 มถุินายน 2562 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 32,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  32,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 30,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -9,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  10-14 กรกฎาคม 2562 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 36,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  36,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 34,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 

@ที่น่ังต๋ัวกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่น่ังเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกค้ามีความต้องการซ้ือระบุหมายเลขท่ีน่ังล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมต้น 400 บาท/ท่าน/เท่ียว 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 15/3/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)  

หรือ ซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าเพิม่ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิม่ 750 บาท/เที่ยว/ท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  25 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
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o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


