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27กรกฎาคม-01 สงิหาคม 65  72,900.- 

ชมดอกลาเวนเดอร-์ดอกไมห้ลายส ี/ เกบ็เชอรี ่/ กนิเมลอ่น / แชอ่อนเซน 

โดราเอม่อนสกายพาร์ค / ศิลปะบนนาข้าว / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง / น้ำตกกิงกะริวเซ 

มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค / เนินเขาพระพุทธเจ้า / โนโบริเบตสึ / นั่งกระเช้าอุสุซัง / ฟาร์มเชอรี่ 

โอตารุ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

 หอนาฬิกาซัปโปโร / ช้อปปิง้ทานุกิโคจิ / เมนูป้ิงย่างปู 2 ชนิด / ออนเซน 2 คืน  
 
วันทีห่นึง่ :   กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ
19.00 น. นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาเตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

จุดนัดพบ ป้ายบรษิัททัวร ์เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง 
21.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบิน JL 034 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

FLIGHT DETAIL: 27 JUL      JL 034           BKK-HND            21.55-06.10 
28 JUL      JL 507           HND-CTS            09.00-10.35 

วันทีส่อง :     สนามบนิชโิตเสะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงคามกิาวา่ – ศลิปะบนนาข้าว  
                  พิพธิภณัฑน์ำ้แขง็ – แชน่้ำแร ่[มชีุดสำหรบัแชอ่อนเซน] 

06.10 น. ถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย  

นำท่านต่อไฟล์ทภายในเพื่อเดินทางสู่เมอืงชโิตเสะ 

09.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL 503 เจแปนแอรไ์ลน ์
10.35 น. ถึง สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญีปุ่่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 

วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย คำ่ โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินชิโตเสะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิกาว่า-ศิลปะบนนาข้าว
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-แช่น้ำแร่ 

 O O 
SOUNKYO KANKO 

HOTEL ♨ 

3 
น้ำตกกิงกะ-ริวเซ-ฟาร์มชิคิไซโนโอกะ-ทุ่งดอกไม้หลากสี-ฟาร์มโทมิตะ-ทุ่งดอก
ลาเวนเดอร์ [ตามสภาพอากาศ]-มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค 

O O O ANA SAPPORO 

4 
เนินเขาพระพุทธเจ้า-โนโบริเบตสึ-จิโกกุดาน-ิภูเขาไฟโชวะชินซัง 
นั่งกระเช้าอุสุซัง-ฟาร์มเชอรี่-ปิ้งย่างปู 2 ชนิด 

O O O 
TOYA KOHANTEI 

HOTEL ♨ 

5 
เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-ผ่านชมหอนาฬิกา-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ 

O O X ANA SAPPORO 

6 สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ O    
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โดราเอมอ่นสกายพารค์ ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับเหล่าการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบพร้อมทั้งได้พิศวง
ไปกับภาพถ่าย 3 มิติ หรือห้องภาพลวงตา ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการ์ตูนโดราเอม่อน และก่อนออกประตูท่านจะได้พบกับเจ้าหุ่นยนต์โดราเอม่อนทีมารอถ่ายรูปกับ
เหล่านักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโซนขายของที่ระลึกเกี่ยวกับโดราเอม่อนอีกมากมาย  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 
ศลิปะบนนาขา้ว เริ่มมีในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 1993 คือการวาดภาพโดยการใช้นาข้าวแทนผืนผ้าหรือ
กระดาษใช้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ และมีชาวนาจากแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เป็นพู่กัน ร่วมแรงร่วมใจ
กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสรรค์สร้างผลงาน จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญ่และมีความสวยงาม 
และเป็นตัวช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอีกด้วย 
 
พิพธิภณัฑน์ำ้แขง็ เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของ
หิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศา
เซลเซียส  
 
 
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าพัก ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า  
 
วันทีส่าม:  น้ำตกกงิกะ – รวิเซ – ฟารม์ชคิไิซโนโอกะ – ทุง่ดอกไมห้ลากส ี
                  ฟารม์โทมติะ – ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์[ตามสภาพอากาศ] – มติซยุเอ้าทเ์ลตพารค์ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้ำตกกงิกะและนำ้ตกริวเซ เพลดิเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิว
ธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว 
สวนดอกไมช้คิไิซ หรือ เนินดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและโรลจังหุ่นฟางขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของ
สวนแห่งนี้ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ท่านได้เพลิดเพลินชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวน
เดอร์และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่นี่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด   
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น SPECIAL: ทานเมลอ่นแบบไมอ่ั้น!!!!  
โทมติะฟารม์ ซึง่เป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลาย
สีสัน และพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ท่ีแข่งกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่
พร้อมกันเบ่งบานในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม 
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มติสยุเอา้ท์เลตพารค์ เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เปิด
ให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้า
ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์ม
ท้องถิ่นประจำฮอกไกโด 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านปิ้งย่าง [พรอ้มป ู2 ชนิด] 
เข้าพัก ณ โรงแรม ANA HOLIDAY INN SUSUKINO   
 
วันทีส่ี:่  เนนิเขาพระพุทธเจ้า – โนโบรเิบตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ภเูขาไฟโชวะชินซงั 
                นัง่กระเช้าอสุซุงั – ฟารม์เชอรี ่– ปิง้ยา่งป ู3 ชนดิ รา้นนนัดะ  
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เนนิแหง่พระพทุธเจ้า ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao 
Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 
13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ท่ีล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติ
อันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้น
ล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับ
ความงดงามจากธรรมชาติ  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น  
หบุเขาจโิกคดุานิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” แห่งเมืองโนโบริเบตสึ ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น
เพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี
กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียง
ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด 

 
 

นัง่กระเช้าอสุซุงัเพือ่ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟ
น้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จน
กลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก 
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ฟารม์เชอรี่ เพื่อสัมผัสและลิ้มรสลูกเชอรี่สีแดงที่สามารถเก็บและกินสด ๆ กับมือได้แบบไม่อั้นอย่าง
เต็มอิ่มและสามารถซื้อกลับไปเป็นขอฝากได้อีกด้วย 

 
ค่ำ  รับประทาน อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าพัก ณ โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า  
 
วันทีห่า้:  เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอนำ้โบราณ  
                  เมอืงซปัโปโร – ทำเนยีบรฐับาลเกา่ – ผา่นชมหอนาฬกิา – ชอ้ปปิง้ยา่นทานกุิโคจ ิ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 
ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนาน
นามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด พิพธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้น
จากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ นาฬกิาไอนำ้โบราณ สไตล์
อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 
ทำเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด ทำเนียบแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  ทำเนียบแห่งนี้สร้างจาก
อิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านเป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านชมหอนาฬกิาซัปโปโร เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ตัวเรือนนาฬิกาซื้อ
มาจากกรุงบอสตัน 
 
ชอ้ปปิง้ยา่นทานกุิโคจิ แหล่งที่ตัง้ของห้างสรรพ สินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้
จุใจ เช่น ร้าน จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO 
ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง 
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
เข้าพัก ณ โรงแรม ANA HOLIDAY INN SUSUKINO 
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วันทีห่ก :       สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า แบบ BOXSET  

07.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL 500 สายการบินเจแปนแอร์ไลน ์
09.25 น. ถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นรอต่อไฟล์เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
11.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิด้วยเที่ยวบิน JL 031 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์

15.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

FLIGHT DETAIL: 01 AUG    JL 500           CTS-HND            07.50-09.25 

01 AUG    JL 031           HND-BKK            11.15-15.40 

********************************************************************************* 
 

HOKKAIDO FLOWER IRODORI 6D4N BY JAL 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกับ 
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มีเตียงพัก 
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 
พักเด่ียวเพิ่ม JOINLAND 

27 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 65 
** วนัหยดุยาว ** 

72,900.- 69,900.- 65,900.- 7,900.- 44,900.- 

 
** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนินำ้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาและฤดกูาล ** 

อัตรานี้รวม 
✓ ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น) 
✓ ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
✓ ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และค่าประกันสุขภาพตลอดการเดนิทาง 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตรวจ RT-PCR 72 ชม ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการทำงาน 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยดั(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
✓ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บ
ส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

✓ ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม * 2 
ใบ หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการ
บินน้ัน (ข้อกำหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 

การชำระเงิน 
✓ บริษัทรับมัดจำ 30,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่ีนั่ง 
✓ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ กำหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือ
จำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพ่ือเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำทีห่กัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ  
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไมค่ืนเงนิมดัจำ ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคา่บรกิารเตม็จำนวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้  

สำคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดินทาง (กรณุาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้) 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะ
คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก  

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้
แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อน
หรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ขอ้กำหนดเกีย่วกับดา้นอาหาร  

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อกำหนดสำหรับท่านท่ีไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผัก
หรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก 
หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่าน้ัน 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเม่ือทำการจองทัวร์) 
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออก

ราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพ่ิมที่ผู้เดินทางต้อง
เป็นผู้ชำระ 

1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้
ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามข้ันตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง 

1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามข้ันตอนของสายการบินเท่านั้น 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ใน
เครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ใน
วันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 
หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้ง

พนักงานทันทีเม่ือทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วม
เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
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2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการ
ยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
หรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในช้ัน

ประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ กว้างxยาวx

สูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
เอกสารการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ 

1. หนังสอืเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณานำมาแสดงด้วย) ไม่ตอ้งมาโชว์ตัว 
2. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลงัเป็นสอี่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะตอ้งเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 
3. ทะเบียนบ้าน ฉบับจรงิและสำเนา 1 ชดุ หรอืคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากสำนักงานเขต 
4. หนังสอืรับรองการทำงาน (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ภาษาอังกฤษ ชือ่-นามสกุล ตามพาสปอร์ต 

1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรอืข้าราชการ ให้แสดงหนังสอืรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ให้ระบตุำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อตัรา
เงินเดอืน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

2. ในกรณีที่ประกอบธรุกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย ์
3. ในกรณีนักเรียนนกัศกึษาท่ีมีอายุตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา และหนังสอืรับรองการทำงาน 

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 
4. ในกรณีผู้อยูภ่ายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรบัรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียน

การค้าของผูอุ้ปการะ 
(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผูย้ื่นไม่มีอาชพี หรอืประกอบอาชพีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสอืรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจรงิ 1 ชุด 

5. ผู้ที่เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชื่อตัว-สกุล หรอืผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัว-สกลุ เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจรงิและสำเนา 1 ชุด 

6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยืน่คำร้อง หรือผูอุ้ปการะ) ฉบับจรงิและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด 
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นทีเ่ป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรพัย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึง่มีอตัราเงินเดอืนตัง้แต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการ
ทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบญัชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครวัในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) หรือ สเตทเมน้ท์ย้อนหลงั 6 เดือน (ออกโดย
ธนาคารและต้องเป็นบญัชอีอมทรพัย์เท่าน้ัน) ออกชื่อ-นามสกุลตามพาสปอรต์ 

ยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ค่าใช้จ่าย 1,575 บาท ค่าวีซ่าเก็บพร้อมเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอื ลูกค้าสามายื่นวีซ่าเองได้ 
***กรณีวีซ่าไม่ผ่านหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,575 บาท และ ค่าใช้จ่ายตามจริง*** 
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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