
 

 

 

HOKKAIDO 

BEAUTIFUL  

AUTUMN 

5D3N  

BY TG 
 

  

11-15 ตุลาคม 2561  49,900.- 

 

 

* เทีย่วโดราเอม่อนสกายพารค์ * ชมบ่อน ้าสฟ้ีา * ท าเนียบรฐับาลเกา่ / หอนาฬกิา 

* พพิธิภณัฑน์ ้าแข็งคามกิาวา่ * ชอ้ปป้ิงมติซยุเอา้ทเ์ลต * ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

* นั่งกระเชา้สู่ยอดเขาคุโรดาเกะ * ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีโ่จซงัเก * เมนูพเิศษป้ิงย่างพรอ้มปู 3 ชนิด 

* น ้าตกกงิกะ-รวิเซ * เดนิเล่นเมอืงโอตารุ * ออนเซน 1 คนื / ในเมอืง 2 คนื 

 
 

 
 
 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอม่อนสกายพารค์-พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง 

น า้ตกกงิกะ-รวิเซ-แชน่ ้าแร ่
O O O 

SOUNKYO CHOYOTEI 

HOTEL ♨ 

3 
น่ังกระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะ-บเิอะ-บ่อน า้สฟ้ีา-ชมความสวยงามเมอืงบิ

เอะ-มติซยุเอา้ทเ์ลต-เมอืงซปัโปโร-ป้ิงย่างรา้นนันดะ [เมนูปู 3 ชนิด] 
O O O 

SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

4 

เมอืงโจซงัเก-ชมใบไมเ้ปลีย่นส-ีโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร-ีนาฬกิาไอน า้โบราณ-ท าเนียบรฐับาลเกา่-ผ่านชมหอนาฬกิา 

ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

O O X 
SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

5 สนามบนิชโิตเสะ-กรงุเทพฯ O    



 

วนัทีห่นึง่:  กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย จดุนัดพบป้ายบรษัิท 

เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 
23.45 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ดว้ยเทีย่วบนิ TG 670 สายการบนิไทย 

 

วนัทีส่อง:  สนามบนิชโิตเซะ –  โดราเอมอ่นสกายพารค์ – พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง 

                   น า้ตกกงิกะ – รวิเซ – แชน่ า้แร ่ 

 

08.30 น. ถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภัยน าท่านเดนิทางสู่ชเิรโตโกะ โดราเอมอ่นสกาย
พารค์ ใหท้า่นไดอ้สิระกับการถา่ยรูปกับเหลา่การต์นูทีท่า่นชืน่ชอบพรอ้มทัง้ไดพ้ศิวงไปกับภาพถา่ย 3 มติ ิ
หรอืหอ้งภาพลวงตา ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะท่านใหทุ้กท่านเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์ูนโดราเอม่อน 
และกอ่นออกประตทูา่นจะไดพ้บกบัเจา้หุน่ยนตโ์ดราเอมอ่นทมีารอถา่ยรปูกับเหลา่นักทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยังมี
โซนขายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัโดราเอมอ่นอกีมากมาย 

   รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนขูา้วอบหอยเซลล]์ พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง เป็นสถานที่
จัดแสดงงานศลิปะจากหมิะ นอกจากนีภ้ายในถ ้ายังมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิ
ยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ  

 
เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ใน
รอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว 

    รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พัก ณ โรงแรม SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL   แชอ่อนเซนผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม:  ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะ – บเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – ชมความสวยงามเมอืงบเิอะ  

                       มติซุยเอา้ทเ์ลต – เมอืงซปัโปโร – ป้ิงยา่งรา้นนนัดะ [เมนปู ู3 ชนดิ]  
 

   รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

กระเชา้คุโระดะเคะ (Kurodake Ropeway) เป็นกระเชา้ทีเ่ชือ่มจากเชงิเขาของเมอืงโซอุนเคยีวถงึ

ยอดเขาคุโระดะเคะทีม่คีวามสงูถงึ 670 เมตร เป็นสว่นหนึง่ของภูเขาไดเซ็ทสซึังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคา

ของฮอกไกโด มทีวิทัศน์ทีง่ดงามทัง้ 4 ฤดู โดยในฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นจะมพีืชนานาพรรณทีข่ ึน้ตาม

ภูเขาสูงแตกยอดออกดอกออกใบใหไ้ดช้ม ส่วนในฤดูใบไมร้่วงยอ้มภูเขาดว้ยสเีหลอืงและแดงจากการ

เปลีย่นสใีบไมข้องตน้ไมบ้นภูเขา และในฤดูหนาวดืม่ด ่ากับทัศนียภาพขาวโพลนของหมิะ กระเชา้ขนาด

ใหญส่ามารถบรรทกุผูโ้ดยสารได ้101 ทีน่ั่ง พาขึน้ไปถงึชัน้ที ่5 ของหบุเขาคโุรดาเคะ(Kurodake Ravine) 

โดยใชเ้วลา 7 นาท ีและใชเ้วลาไปกลับ 20 นาท ี

 

    รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  [เมนบูฟุเฟ่หอ์าหารญีปุ่่ น]  
บ่อน า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสฟ้ีาที่เกดิจากความบังเอญิที่เกดิจากการสรา้งเขื่อนเพื่อไม่ให ้
โคลนภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืงโดยทีก่น้บ่อน ้า
แห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสฟ้ีาหรือเขียวมรกตสดใส ชมเมอืงบเิอ ธรรมชาตทิี่
สวยงามของบเิอ ถกูเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าโฆษณาหลายชิน้ ขึน้ชือ่กบัทวิทัศน ์ของเนนิเขาทีเ่ป็นลกูคลืน่ 
กบัแปลงแพชเวริค์ทีส่วยงาม เป็นภาพธรรมชาตทิีก่วา้งไกลดว้ยมมุมองพานอรามา ตน้ไมท้ีเ่ป็นเอกลักษณ์
ของทุ่งบเิอ ต่างมชีือ่เรยีกตามโฆษณาทีไ่ดรั้บความนิยม ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทีต่่างๆ มาเทีย่วชมกัน
ตลอดทัง้ปี 
มติสยุเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ี่

เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยังสนามบนิ New Chitose เปิด 

 

ใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอด

ภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่

ประจ าฮอกไกโด 



 

    รับประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร ** เมนบูฟุเฟ่หป้ิ์งยา่ง + ป ู3 ชนดิ** 

   เขา้พัก ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL  

 
 
วนัทีส่ ี:่  เมอืงโจซงัเก – ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี– โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 
                   นาฬกิาไอน า้โบราณ – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ผา่นชมหอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ  
 

      รับประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่เมอืงโจซงัเค เป็นสถานทีใ่บไมเ้ปลีย่นสสีวยงงดงามมากคนญีปุ่่ นนยิมไปเดนิเขาเพือ่
ชมใบไมแ้ดงและโจซงัเคยังเป็นแหลง่น ้าพรุอ้นทีอ่ยูใ่กลต้ัวเมอืงซปัโปโรมากทีส่ดุและมชีือ่เสยีงมานับรอ้ย
ปีอกีดว้ย 

คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรง
กบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนามวา่เป็น
จดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่
โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ินาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 
2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกี
เรอืนทีแ่คนาดา  

    รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูปลาฮอกเกะชือ่ดงัเมอืงโอตาร]ุ 



 

 

ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งกะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่อฐิสแีดง ท าเนยีบแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้ง
เมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนยีบแหง่นีส้รา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา 
โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซปัโปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมัย
พัฒนาซปัโปโร ในปี 1878 ตัวเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตันปัจจบุนันีห้อนาฬกิาแหง่นี ้กลายเป็น
พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง ชัน้ 1 จะเกีย่วกบัซปัโปโร สว่นชัน้ 2 จะจัด
แสดงเกีย่วกบันาฬกิา และหอ้งโถงส าหรับท าพธิกีารตา่งๆทีก่วา้งขวาง 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ 
เชน่ รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้
แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 

    อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

   เขา้พัก ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL 
  
วนัทีห่า้:  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ 
 
10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 
15.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ ^^ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่บรกิารน ้าแรว่ันละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 
✓ คา่บรกิารมัคคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 
✓ คา่ประกนัภัยการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 
✓ คา่หอ้งพักโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนยีมผา่นดา่นเขา้ประเทศอืน่ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
ราคาตั๋วเครือ่งบนิประกอบดว้ย 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ประหยดั(ไปและกลับ) โดยสายการบนิไทย 
✓ คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษี

สนามบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลังการก าหนดราคาคา่ทัวรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วจากสาย
การบนิ ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

✓ คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 
30 กโิลกรัม หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม
ปรับตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนินัน้ (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการ
บนิ) 

 

การช าระเงนิ 

✓ บรษัิทรับมัดจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วัน อันเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางนัน้ถกูจองเต็มเร็ว

กวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

ตามประกาศครัง้ใหมข่องสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิมดัจ า ไมว่า่จากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิท ฯ คดิคา่บรกิารเต็มจ านวนของราคารวมท ัง้หมด 

HOKKAIDO BEAUTIFUL AUTUMN 5D3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

11-15 ตลุาคม 2561 49,900.- 49,900.- 46,900.- 7,900.- 31,900.- 



 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวันเดนิทาง (ยา้ยคณะทัวร)์ สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยดังนี ้ 

ส าคญั 

เง ือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้) 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทัวรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ 
วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภัย และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลัก  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุว ้
ทัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่
รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ ทกุครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษัิทฯ ไมค่นืคา่
ทัวรใ์นทกุกรณี 

 บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้
เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภัย
ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท
ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถ
ทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดทั้ง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง
ภัตตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์(เนือ้วัว, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่
ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ
ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน
เนือ้สตัว ์ภัตตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภัณฑท์ีท่ าจากหัวบกุ
เทา่นัน้ 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางไปหรอื
กลับ ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภัยทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้
คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลัง 
ถอืเป็นคา่ตั๋วเครือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมลจ์ะด าเนนิไดภ้ายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 



 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทัวรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 
แตไ่มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงจัดการแทนได ้สายการบนิไมร่ับค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไป
แจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวันเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตัวผู ้
เดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอน
ของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตั๋วเครือ่งบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมูค่ณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% 
สว่นสายการบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธิ
ประโยชนส์งูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลับ กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบ
ภายหลังทา่นกลับถงึเมอืงไทย วา่ไดร้ับไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เครือ่งหาย (Boarding 
Pass) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททัวรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควร
เดนิทางหรอืไม ่(โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่
เหตกุารณ์ไมค่าดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวัตคิรรภเ์คย
มปัีญหาหรอืมปีระวัตคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวันหยดุส าคัญทกุเทศกาล 
บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยัน,ช าระมัดจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยัด) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวาง
น ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมี
สดัสว่น ดังนี ้กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 
 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


