
 

HOKKAIDO LAVENDER 5D3N 
เดนิทาง 26-30 มถินุายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอปป้ิง 1 วนัเต็ม 

เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 

ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  , ชอปป้ิงยา่น ทานุกโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 

 

วนัแรก  เชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

17.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคา้เตอรส์ายการบนิ แอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

19.50 น.  คณะออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (ไฟลท์บนิ จะคอนเฟิรม์อกีครัง้กอ่นการเดนิทาง)  

21.10 น.  คณะเดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง คณะพรอ้มกนัทีข่าออกชัน้ 3 ประต ู3 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

(XJ) เคาน์เตอร ์4 เพือ่ท าการเชค็อนิ เปลีย่นเครือ่งสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก  

23.55 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่ง) 



 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟูราโน ่– ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรบุุโนะโอะกะ – บอ่

น า้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

 08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร  เรยีบรอ้ยแลว้ น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่น าทา่นเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็นจดุชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ทีีส่ดุ 

มวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิใกล ้ๆ กับทุง่ดอกไมยั้งมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จ าหน่ายผลติภัณฑ์

จากลาเวนเดอร ์นอกจากนี้ฟารม์โทมติะยังมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีนัทีส่วย

สดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุง่ดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) งดงามดัง่สายรุง้ 

จากนัน้เดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมแ้หง่เมอืงบเิอะ ทีส่วนแหง่นี้มชี ือ่เรยีกอกี

อยา่งวา่ เนนิสีฤ่ด ูเนื่องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีนัอยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุ

ฤดกูาล สวนดอกไม ้ขนาดใหญ่มพีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดรูอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง อสิระใหท้า่นชม
และเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณตามอธัยาศยั ณ สวนแหง่นี้ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับ

กจิกรรมตา่งๆ เชน่ การน่ังรถ Norokko (รถลากทีถู่กลากโดยรถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์ส าหรับ 4 ทา่น หรอืจะ

เลอืกเลน่รถ ATV ก็ได ้(ราคาเครือ่งเลน่ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุุโนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไมว่า่จะเป็นดอก

ซัลเวยี ดอกพทิเูนีย หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด ์ท าใหม้ชี ือ่เรยีกวา่ งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้า่นชมความสวยงามตาม

อัธยาศัย หรอืสามารถเสยีคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมคา่ทัวร)์  

เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้า Bieigawa ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิข ึน้จากการกัน้

เขือ่นเพือ่ป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุ ึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่

น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่ น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อนัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาว

เย็นทีส่ดุในฤดหูนาว ของประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นชอปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- มติชุยเอาเลต้ท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซัปโปโร คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่

โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้ น าทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุ หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวาม

เกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิโดยในอดตี

นัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบัุนนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอื

ของทีร่ะลกึแทน โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้กค็อืโคมไฟแกว้และลกู

บอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปู  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้ว

ของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศ

ญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศัยจากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนด์

ตา่งๆ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ มติซยุเอา้เลท 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหต ุ ในวันทีป่ลอ่ยอสิระตามอธัยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถ

ใตด้นิ หรอืรถบัส โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตัวทา่นเอง **ไมม่ี

รถบัสบรกิาร** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน   

- ตกึรฐับาลเกา่    - ชอปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

- หอนาฬกิา      - ชอ้ปป้ิง JR TOWER   - สวนสตัวม์ารยุามะ 

- โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

- สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต    - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

- หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน      - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – เชยีงใหม ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเซะเพือ่เชค็อนิเตรยีมเดนิทางกลับ  

09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ621 (มี

บรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่ง)  

16.30 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง เพือ่ท าการเชค็อนิ เปลีย่นเครือ่งไปยัง ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

19.25 น.  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศเชยีงใหม ่โดยสายการบนไิทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3443 (ไฟลท์บนิจะ คอนเฟิรม์อกี

ครัง้กอ่นการเดนิทาง)  

20.40 น.  คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

เดนิทางวนัที ่  26-30 มถิุนายน 2562    คา่บรกิารทา่นละ 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น          35,000.- 

พกัเดีย่วช าระเพิม่            8,900.- 

หมายเหต ุทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา จนกวา่จะเกดิการจอง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่

วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 



 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ตม็จ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถามทางเจา้หนา้ที ่
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+

สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง

ช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 

หมายเหต ุส าคญั ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิหรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซึง่เป็น

เหตกุารณท์ีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่

คนืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่นในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้ม

เดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่

ในประเทศไทย 



 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการ

มคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น * ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี่

จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใช ้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


