
 
HOKKAIDO LAVENDER 5D3N 

 ซุปตาร ์ทุง่ 7 ส ีทนีเีพอืคณุ 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปปิง 1 วนัเต็ม 

เทศกาลฤด ูลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 
ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 



สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
ชอ้ปปิงยา่น ทานุกโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 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 เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายุตํากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานไีมร่วม

คา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีXJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟูราโน่ – ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบุ
โนะโอะกะ – บอ่นําสฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

 08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากร  
เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่นําท่านเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็น
จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ดีทีสีดุ มวีวิทวิทัศทสีวยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะช ิใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไม ้
ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จําหน่ายผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์พุดดงิ
ลาเวนเดอร ์เครอืงดมืซา่ๆ อยา่งโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีอืเสยีงเรอืงการปลูก
ลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีันที
สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ทมีทีังสมีว่ง สี
ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงามดังสายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนันเดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแห่งเมอืงบเิอะ ที
สวนแห่งนีมชีอืเรยีกอกีอยา่งว่า เนนิสฤีด ูเนืองจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีัน
อยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทุกฤดกูาลนันเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญม่พีนืท ี7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดู
รอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้บีานสะพรัง อสิระใหท้่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านา
พรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนีท่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ เชน่ การนังรถ 
Norokko (รถลากทถีกูลากโดยรถแทร็คเตอร)์ นังรถกอลฟ์สําหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV ก็



ได ้(ราคาเครอืงเล่นไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซงึเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีันสดใสไมว่่าจะ
เป็นดอกซลัเวยี ดอกพทิเูนยี หรอืดอกแมรร์โีกลด ์ทําใหม้ชีอืเรยีกวา่ งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้า่น
ชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรอืสามารถเสยีค่าบรกิารเพมิเพอืใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคี่าใชจ้่าย
เพมิเตมิ ไมร่วมคา่ทัวร)์  

เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่นําสฟ้ีา (Blue Pond) ตังอยู่ฝังซา้ยของแม่นํา 
Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ
โดยเพงิเกดิขนึจากการกนัเขอืนเพอืป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทปีะทุขนึเมอืปี 1988 ไหล
เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกวา่บอ่นําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไมส้งูจํานวนมากที
สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็น
เมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้อืวา่หนาวเย็นทสีดุในฤดูหนาว 
ของประเทศญปีุ่ น จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาด
ใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทพีกั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติต ี– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตฟีร ี- มติชุยเอาเลต้ท ์ 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยูบ่นที
ลาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารุอุน
งะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบ
ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นสีรา้งเมอืปี 
1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็น
สถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนํา
ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ที
ใหญท่สีดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึ
ในสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตังอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีมี
ชอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นให ้
เรอื แต่ปัจจุบันนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของเมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ทมีอียูม่ากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแห่งนกี็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นันเอง นอกจากนยีงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทยีวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติต ี เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และ
ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู 

นําท่านชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 
รองเทา้ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ ภายในบา้น เครอืงจามชาม ชดุกาแฟ ซงึสว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที
ผลติและจําหน่ายในประเทศญปีุ่ น อสิระชอ้ปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอด
ภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนันสู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปปิงทมีพีนืที
ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จําหน่ายเสอืผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า 
รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ มติซุยเอา้เลท 

ทพีกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี อสิระชอ้ปปิงหรอืทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



หมายเหต!ุ!! ในวันทปีล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทยีว ณ สถานทนีนัๆ โดยอาจจะ
เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
เดนิทาง และคา่เขา้สถานทดีว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทยีวไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยยีมชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ท่องเทยีวทน่ีาสนใจ สามารถเลอืกเทยีวได ้
ใน 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปปิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปปิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ - ตรอกราเมน     - ภูเขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ทพีกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีXJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ   หกัคา่ตวัออก 6,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอื
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 
 



อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์ 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  



 กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจาํ
ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงั
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 
 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่น
ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ ตอ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ ทังนี
ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทสีมัภาระนําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภัีย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศททีา่นเดนิทางทอ่งเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน ี

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมีสงิผดิกฎหมาย หรือสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


