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20.00 น. คณะเชค็อนิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (เคาน์เตอร ์D) โดยมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ท่าน 

23.45 น. คณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย                

เท่ียวบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที) 

วนั โปรแกรมทวัร ์
ม้ืออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - - ✈ - 

2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ

ญ่ีปุ่ น–เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมดาวโกะเรียวคาค ุ

โกดงัอิฐแดงริมน ้า–กระเชา้ชมวิวยามค ่าคืน ณ 

ภเูขาฮาโกดาเตะ 

- 🍽 
 

- SMILE PREMIUM HOTEL 

HAKODATE GORYOKAKU 

หรือเทียบเท่า  

★★★★ 

3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเกา่โมโตมาชิ 

ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวมกระเชา้)+สวนหมี

ภเูขาไฟโชวะชินซนั–หบุเขานรกจิโกกดุานิ 

เมืองซปัโปโร 

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

SMILE HOTEL PREMIUM  

SAPPORO SUSUKINO 

หรือเทียบเท่า 

 ★★★★ 

4 เนินพระพทุธเจา้–เมืองฟรุาโน่-หม ู่บา้นเทพ

นิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส-บ่อน ้าสีฟ้า–เมืองอาซาฮิ

คาว่า–ศาลเจา้คามิกาวา่–หม ู่บา้นราเมน 

อาซาฮิคาวา่ 

🍽 🍽 
 

- HOTEL CRESCENT 

ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 

 ★★★ 

 

5 อาซาฮิคาวะ–ศาลเจา้ฮอกไกโด–รา้นของ

ฝาก–เมืองโอตาร-ุคลองโอตาร–ุพิพิธภณัฑ์

กลอ่งดนตรี–โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ–เฮลโหล 

คิตต้ี คาเฟ่–ถนนทานกุิโคจิ 

🍽 🍽 - SMILE HOTEL PREMIUM  

SAPPORO SUSUKINO 

หรือเทียบเท่า 

 ★★★★ 

6 สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด-สนามบิน

สวุรรณภมูิ 
🍽 ✈ -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  
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08.30 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ น น าคณะผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร (**เวลาทีป่ระเทศญีปุ่่ นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

สะดวกในการนดัหมาย)  
***ส ำคัญมำก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่ำนขัน้ตอนกำรเข้ำประเทศแล้ว 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าท่าน เดินทางสูเ่มืองฮาโกดาเตะ 

(HAKODATE) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภมูิภาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใต้

ของเกาะ มีชื่อเสียงดา้นทิวทศันท์ี่สวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่  

ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรบัเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ 

เมืองฮาโกดาเตะไดร้บัอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศยัของชาว

ต่างประเทศ และปอ้มสไตลต์ะวนัตก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

น าท่านขึน้สูป้่อมโกะเรียวคาคุ (FORT GORYOKAKU) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมดาว 5 

แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่รูปดาว เนื่องจากตอ้งการเพิ่มพืน้ที่ในการวางปืนใหญ่

นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ปอ้มสรา้งตามสไตลต์ะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมยัเอ

โดะเพื่อปอ้งกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคกุคามจกัรวรรดินิยม 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น – เมืองฮาโกดาเตะ –ป้อม 

                 โกะเรียวคาค–ุ โกดงัอิฐแดงริมน ้า – กระเช้าชมวิวยามค า่คืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 
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จากนัน้น าท่านสู ่โกดังอิฐแดงริมน ้า (RED BRICK WAREHOUSES) ไดป้รบัปรุงมาจาก

คลงัสินคา้อิฐสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น า้ของอ่าวฮาโกดาเตะ  

ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ และบรกิารลอ่งเรือเพื่อ

ชมวิวทิวทศันข์องอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

น าท่านน่ังกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลาย

คาบสมทุรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที่ทอ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวนัและกลางคืน สามารถ

มองเห็นวิวทิวทศันท์ี่งดงาม 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทีพั่ก SMILE PREMIUM HOTEL HAKODATE GORYOKAKU หรือเทยีบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (HAKODATE MORNING MARKET) มีพืน้ที่ประมาณ 4 

ช่วงตกึเปิดเป็นประจ าทุกวนัตัง้แต่เชา้ตีหา้ถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น  

ปคูานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต่้างๆ บรเิวณใกลเ้คียงมีรา้นอาหาร

หลายรา้น  
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสูท่่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (MOTOMACH DISTRICT)  

เป็นท่าเรือแรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สดุยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้

ท าใหม้ีผูค้า้จ านวนมากจากรสัเซีย จีน และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเมือง

ฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้บัอิทพลต่างๆมาจาก 

ชาวตะวนัตก โดย ปัจจบุนัยงัคงมีอาคารสไตลต่์างประเทศคงเหลืออยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรม

ของเมืองนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่เูขาไฟโชวะชินซนั ถือเป็นภเูขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่ของฮอกไกโด  

ไดร้บัการจดัอนัดบัว่ามีมีอายุนอ้ยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยความที่ภูเขาไฟแห่งนีต้ัง้อยู่ใกลก้ับ

ภเูขาไฟอซุทุ าใหส้ามารถมองเห็นภเูขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมวิว (ไม่รวมค่าขึน้กระเชา้) 

จากนัน้ต่อดว้ยสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) ตัง้อยู่ใกล้

กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(USUZAN ROPEWAY) เป็นสถานที่ เพาะพันธุ์หมีสีน ้าตาล 

นกัท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลกูหมีสีน า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่

วนัท่ีสาม       ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ–ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ–ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวม

กระเช้า) + สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั–หบุเขานรกจิโกกดุานิ - เมืองซปัโปโร      
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ไม่ดรุา้ยโชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยงัมีขนมปัง และแอปเป้ิล จ าหน่าย

ส าหรบันกัท่องเที่ยวใหไ้ดป้อ้นอาหารหมีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ จิโกคุดานิ (JIKOGUDANI) น าท่านชม จิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) 

ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” บ่อน า้รอ้นธรรมชาติที่อดุมไปดว้ยซลัเฟอรแ์ละแรธ่าตทุี่ช่วยใน

การบ ารุงพิวพรรณและสขุภาพมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) เป็นเมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด มีพืน้ที่ขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่ น มีสถานที่ทางประวติัศาสตรส์มยัแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด  

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ 

ภายในเกาะฮอกไกโด   
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร (4)  

ทีพั่ก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (THE HILL OF BUDDHA) ถือเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซปัโปโร เกาะฮอกไกโด เป็นองคพ์ระพทุธรูปครอบไวด้ว้ยโดม

ทรงกลมใตดิ้น อุโมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดน าสายตาเขา้ไป นอกจากนั้นใน

บริเวณดงักล่าวยงัมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปป้ันหินจ าลองของโมอายแห่งเกาะ

อีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ (FURANO) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง)  

เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดินแถบนัน้เป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะแก่การ

เพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร ์เป็นตน้  

น าท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือ

และทางเดินไมใ้นป่าที่เหมือนกบัศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดว้ยรา้นคา้15 รา้น  

ที่จ  าหน่ายสินคา้แบบออรินัลของทอ้งถิ่น รา้นคา้ต่างๆจะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าใหดู้เหมือนเป็น

หมู่บา้นซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าคลา้ยบา้นในเทพนิยาย อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี     เนินพระพทุธเจ้า–เมืองฟรุาโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเก้ิลเทอเรส–บ่อน ้าสีฟ้า 

               เมืองอาซาฮิคาว่า–ศาลเจ้าคามิกาว่า–หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าสีฟ้า (BLUE POND) สีฟ้าของบ่อน า้ที่เห็นเกิดจากการสรา้งเขื่อนขึน้

ในบรเิวณนัน้เพื่อกกัน า้ไว ้เป็นการปอ้งกนัการเกิดโคลนถลม่จากภเูขาไฟ ดงันัน้อะลมูิเนียมไฮดร

อกไซดท์ี่เกิดจากจากการปะทุของภูเขาไฟแถวนัน้ท าใหน้ า้ในบ่อทัง้หมดกลายเป็นสีฟ้าสวยงาม 

แปลกตาอย่างที่เห็นค่ะ แต่ว่าสีฟ้าใน บ่อน า้สีฟ้า จะเขม้หรือจางมากแค่ไหน ขึน้อยู่กบัจุดที่เรา

ยืนชมและปรมิาณของแสงแดดที่สอ่งกระทบผิวน า้ในแต่ละวนั 

 
 
 
 
 
 

 

เดินทางสูเ่มืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของจงัหวดัฮอกไกโด  

รองจากเมืองซปัโปโร น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าคามิกาว่า (KAMIKAWA SHRINE) ศาลเจา้นี ้

ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวนคากรุะโอกะ ดา้นขา้งศาลเจา้จะมีสวนใหเ้ดินเล่นถ่ายรูป 

บรรยากาศเงียบสงบ  

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ราเมนของที่นี่มี

รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ ์และไดร้บัการกลา่วขานถึงความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษ โดย

รวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 รา้น มาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคา

เดียว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นที่เดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆที่จดัแสดง
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ประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใ้หส้  าหรบัผูท้ี่สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดดูความสนใจของลกูคา้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารค ่า ณ หมู่บ้านราเมนตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่า 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 

 น าท่านเดินทางกลบัเมืองซับโปโร (SAPPORO) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) 

น าท่านขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด (HOKKAIDO SHINE) หรือเดิมชื่อศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยน

เพื่อใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด 

 

วนัท่ีห้า        อาซาฮิคาวะ–ซปัโปโร–ศาลเจ้าฮอกไกโด–ช้อปป้ิงร้านจ าหน่ายของฝาก 
                    เมืองโอตารคุลองโอตาร–ุพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 
                    HELLO KITTY CAFÉ–ถนนทานุกิโคจิ  
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จากนัน้น าท่านสูร่า้นจ าหน่ายของฝากของที่ระลกึ ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร  

ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใครที่ก าลงัมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นกัท่องเที่ยว

นิยมซือ้ เครื่องส าอางตวัดงั สินคา้ที่ระลึกจากญ่ีปุ่ นก็สามารถหาซือ้ไดจ้ากที่นี่ อิสระใหท้่านสนกุ

กบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจใุจ 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

ท าน าท่านสูเ่มืองโอตารุ (OTARU) ชมคลองโอตารุ (OTARU CANAL) คลองขนาดใหญ่ตดั

ผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเสน้เลือดใหญ่ที่หล่อเลีย้งความเจรญิของเมืองแห่งนี ้ 

ในอดีตชาวเมืองและพ่อคา้ใชค้ลองนีเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการสง่สินคา้และคา้ขาย บรเิวณตลิ่งจึง

เรียงรายไปดว้ยโกดงัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ชมพิพิธภัณฑก์ล่องเพลงโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ตัง้อยู่ภายใน

อาคารเก่าเมืองโอตารุ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ท่ีทางรฐับาลแคนาดามอบ

เป็นของขวญัใหก้บัรฐับาลญ่ีปุ่ น ดา้นในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้

ท่านไดเ้ชยชมและเลือกซือ้ เขา้ชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS OTARU) โดยใน

อดีตนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้

เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน 
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ท่านสามารถเดินชม Hello Kitty Cafe คาเฟ่คิตตี ้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกดสูินคา้ของที่ระลกึ

พรอ้มกบัถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI SHOPPING STREET) อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั ณ ย่านทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI SHOPPING 

STREET)  

 

 

 

 

 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารค ่า ณ ย่านทานุกิโคจิ 
ทีพั่ก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(9) 

06.00 น.  น าคณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ 

07.00 น. คณะท าการเชค็อนิ ณ ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ 
10.30 น.  คณะเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทย เท่ียวบิน TG 671  

 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่โมง โดยประมาณ) 

15.30 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 
 

   

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก   สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 

ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

16-21 เมษายน 2566 5YVHTM 55,919.- 12,900.- 19,000.- 

17-22 เมษายน 2566 5YWEQK 55,919.- 12,900.- 19,000.- 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์13,000.-/ท่าน 

 



 
 

RJ-TG001 
*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก ์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง 

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้งขอ

วีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่ สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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× ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงด

ออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วัน กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงอีเมล์,  หรือ

แนบสลิปผ่ำนระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทำงบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชือ่) 
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 
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      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วัน (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั  (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter 

Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปทีมี่การการันตีค่าบริการทีพ่ัก ทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงนิทกุกรณี ทัง้มัดจ า หรือ
ค่าทัวรท์ั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจอง
ร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตัน้ัินจะสิน้สุดลง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 
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หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบไุว ้ใน

รายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่น

งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง 

บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได  ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+

ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่าน

ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 
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วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซ่ึงเป็นเหตุการณท์ีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้

เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบรกิาร

ทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรือคนต่างดา้วที่พ านกัอยู่

ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
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12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และบริการ *** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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