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HOKKAIDO LAVENDER 5D3N 

 ซุปตาร ์ทุง่ 7 ส ีทีน่ ีเ่พือ่คณุ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม 

เทศกาลฤด ูลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 

ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
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 ชอ้ปป้ิงยา่น ทานกุโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

05-09 มถินุายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 มถินุายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 สงิหาคม 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กนัยายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กนัยายน 2562 24,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ 

23.55 น.     ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิชโิตเช ่เกำะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟูราโน่ – ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบุ

โนะโอะกะ – บอ่น า้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

 08.20 น. เดินทำงถึง สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนศุลกำกร  
เรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงฟูราโน่ น ำท่ำนเขำ้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็น

จุดชมดอกลำเวนเดอรท์ีด่ทีีส่ดุ มวีวิทวิทัศทีส่วยงำมจำกฉำกหลงัเป็นภูเขำโทกะช ิใกล ้ๆ กบัทุ่งดอกไม ้

ยังมรีำ้นกำแฟ รำ้นคำ้จ ำหน่ำยผลติภัณฑจ์ำกลำเวนเดอรอ์กีดว้ย อำท ิซอฟทค์รีมลำเวนเดอร ์พุดดิง้

ลำเวนเดอร ์เครือ่งดืม่ซำ่ๆ อย่ำงโซดำลำเวนเดอรแ์ละอกีมำกมำย นอกจำกจะมีชือ่เสยีงเรื่องกำรปลูก

ลำเวนเดอรแ์ลว้ ฟำรม์โทมติะยังมีกำรพัฒนำดอกไมอ้กีหลำกสำยพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีันที่

สวยสดงดงำม ดังจะเห็นไดจ้ำกทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรือ ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ที่มีทัง้สมี่วง สี

ขำว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงำมดัง่สำยรุง้เลยทเีดยีว 
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 จำกนัน้เดนิทำงสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมืองบเิอะ ที่

สวนแห่งน้ีมชีือ่เรยีกอกีอย่ำงว่ำ เนนิสีฤ่ดู เน่ืองจำกมีดอกไมห้ลำกหลำยสำยพันธุจ์ัดเรียงสลับสกีัน

อย่ำงสวยงำม และดไูดต้ลอดทุกฤดกูำลน่ันเอง สวนดอกไม ้ ขนำดใหญ่มพีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในช่วงฤดู
รอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ี่บำนสะพรั่ง อสิระใหท้่ำนชมและเก็บภำพควำมสวยงำมของดอกไมน้ำนำ

พรรณตำมอัธยำศัย ณ สวนแห่งน้ีท่ำนสำมำรถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่ำงๆ เช่น กำรน่ังรถ 

Norokko (รถลำกทีถู่กลำกโดยรถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์ส ำหรับ 4 ท่ำน หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV ก็

ได ้(ราคาเคร ือ่งเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน 

http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทำงสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีันสดใสไม่ว่ำจะ

เป็นดอกซลัเวยี ดอกพทิูเนีย หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด ์ท ำใหม้ชีือ่เรยีกวำ่ งำนผำ้ลำยดอกไม ้อสิระใหท้่ำน

ชมควำมสวยงำมตำมอธัยำศัย หรือสำมำรถเสยีค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใชบ้รกิำรรถชมววิได ้(มีค่ำใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ ไม่รวมคำ่ทัวร)์  

เดนิทำงสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยู่ฝ่ังซำ้ยของแม่น ้ำ 

Bieigawa ทำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตำมสขีองน ้ำทีเ่กดิจำกแร่ธำตตุำมธรรมชำต ิ

โดยเพิง่เกดิขึน้จำกกำรกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขำไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมื่อปี 1988 ไหล

เขำ้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้ำสฟ้ีำทีส่ดใสเกนิกวำ่บ่อน ้ำตำมธรรมชำตทิั่วไป และตอไมส้งูจ ำนวนมำกที่

สะทอ้นใหเ้ห็นควำมใสแปลกตำทีแ่สนพเิศษของน ้ำในบ่อ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็น

เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด อยู่ทำงตอนกลำงของเกำะไดช้ือ่ว่ำหนำวเย็นที่สุดในฤดูหนำว 

ของประเทศญีปุ่่ น จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขำ้มโรงแรม) หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำด

ใหญ่ของฮำซำฮกิำวำ่ อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ของฝำก ของทีร่ะลกึกนั อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่ำง คทิแคท สำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

http://www.shikisainooka.jp/en/
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 วนัทีส่าม โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- มติชุยเอาเลต้ท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น ำท่ำนสู ่เมอืงโอตารุ โอตำรุเป็นเมืองท่ำส ำคัญส ำหรับซัปโปโร และบำงส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่

ลำดต ำ่ของภูเขำเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีำฤดูหนำวที่มีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุน

งะ มีควำมยำว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดังเก่ำบรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรำ้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพือ่ใชส้ ำหรับเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดัง แต่

ภำยหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีกำรถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็น

สถำนที่ท่องเที่ยว มีกำรสรำ้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตรน ำ

ท่ำนเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตำรุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่งในรำ้นคำ้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอำคำรมคีวำมเกำ่แกส่วยงำม และถือเป็นอกีหนึ่ง

ในสถำนที่ส ำคัญทำงประวัตศิำสตรเ์มือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมืองโอตำรุ เมืองที่มี

ชือ่เสยีงทำงดำ้นกำรเป่ำแกว้มำยำวนำน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให ้

เรอื แตปั่จจุบันน้ีเป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่ำแกว้คิ

ตำอชิเิป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงและเกำ่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ำมกลำงโรงเป่ำ

แกว้ทีม่อียู่มำกมำย และผลงำนที่มีชือ่เสยีงมำกที่สุดของโรงงำนแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้น่ันเอง นอกจำกน้ียังมสีอนวธิกีำรเป่ำแกว้ใหก้บันักท่องเที่ยวดว้ย เดนิทำงสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยำกำศน่ำรักๆ ของตัวกำรต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้และ

ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภำยในรำ้นจะมีจ ำหน่ำยสนิคำ้สภำพด ีอำท ิกระเป๋ำ นำฬกิำ 

รองเทำ้ และขำ้วของเครือ่งใชต้ำ่งๆ ภำยในบำ้น เครื่องจำมชำม ชุดกำแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคำ้ที่

ผลติและจ ำหน่ำยในประเทศญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอด
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 ภำษี ทัง้ เสือ้ผำ้ น ้ำหอม ต่ำงๆ ตำมอัธยำศัยจำกนัน้สู่ มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นที่

ขนำดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคำ้แบรนดต์่ำงๆ จ ำหน่ำยเสือ้ผำ้ผูห้ญงิ ผูช้ำย เด็ก กระเป๋ำ 

รองเทำ้ และมรีำ้นอำหำรใหเ้ลอืกมำกมำยอสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ มติซุยเอา้เลท 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอสิระตำมอัธยำศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดนิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ท่ำนสำมำรถน่ังรถรำงชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง แหลง่ท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจ สำมำรถเลอืกเที่ยวได ้

ใน 1 วนั  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอคุระ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลำ น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้ำสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.50 น. เดนิทำงถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัควำมประทับใจเต็มเป่ียม 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 
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 ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภำพอำกำศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทำงควรกะเวลำใหด้ ีและถำ้เทีย่วกลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวำ่งจำ้สะทอ้นเขำ้ตำได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่ น 

สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำม

สถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบุ รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  

 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ   

 คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์น

หอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญี่ปุ่ นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญีปุ่่ นประกำศใหย้ืน่วซี่ำตำมเดมิ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท ส ำหรับกำรยืน่

รอ้งขอวซีำ่ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน 

 

× คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองก่อนวัน

เดนิทำงภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

 หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู่ 
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  หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไม่วำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ ท่ำนจะตอ้ง

ช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผู ้

ก ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ ำเนินกำรออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำนัน้  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่น หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส ำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) กำรเรยีกคำ่ระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสำยกำรบนิทีท่ำ่น

ไมอ่ำจปฏเิสธได ้(ท่ำนตอ้งช ำระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวำม

กวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับภำระสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ยทีส่มัภำระน ้ำหนัก

เกนิ (ท่ำนตอ้งช ำระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
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  ทำงบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรทุกกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรม ที่พัก 

กำรจรำจร เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบัตเิหตุ สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำต ิวำตภัย 

อคัคภียั หรอืไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตใุดๆ ก็ตำม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจำกเหตกุำรณ์ควำมไมส่งบทำงกำรเมอืง สำยกำรบนิ สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำต ิวำต

ภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ำยกำรบนิ หรอืในสว่นของกำรบรกิำรทำงประเทศทีท่่ำนเดนิทำงท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิำรอยู่

เป็นปกต ิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หำกในวนัเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในกำรไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจำกทำงบรษัิทไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยไปลว่งหนำ้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผู เ้ดนิทำง เดนิทำง เนื่องจำกมีส ิง่ผิดกฎหมำย หรือสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมที่ทำงกอง

ตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มเดนิทำง 

 กรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืง ใหก้ับชำวต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงดำ้วที่

พ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ จดักำรให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำยและเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ

ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  
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 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของ

โรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำน

ของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออก

เมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินกำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสำร์อำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำให ้

เวลำในกำรท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำร

บรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของกำรเดนิทำง ถงึวันที่ 4 ของกำรเดนิทำง รวมจ านวน 

3 ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรใน

วนัเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รำยกำรทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทำง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่ำน / เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี..............ท่ำน) 

จ ำนวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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หมายเหตุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่่ำนตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัต 

รำยละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 
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