
ซัปโปโรซัปโปโร--โอตารุโอตารุ--บเิอะบเิอะ--เนินส่ีฤดูเนินส่ีฤดู  
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ชมทุ่งลาเวนเดอร์  55วันวัน  33คืนคืน  

HHOOKKKKAAIIDDOO  LLAAVVEENNDDEERR  XXJJ  NNOO..11    
โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ) 

ชม “โทมิตะฟาร์ม” สมัผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสทุธ์ิ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด 
รวมถึงชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสสีนัสดใสสดุสวยดจุดัง่ภาพวาด ณ “เนินส่ีฤดู” และสมัผสั

ธรรมชาติด้วยการ “น่ังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สดุแสนโรแมนติก  
ซือ้ของฝากท้องถ่ินที่มช่ืีอเสยีงท่ีสดุของเกาะฮอกไกโด “ชอ็คโกแลตอชิยิะ”  

ทัวร์คุณภาพบริการน ้าดื่มญ่ีปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 

**ก าหนดการเดนิทาง**   15-19 กรกฎาคม 2563  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันแรกวันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง  ––  สนามบนิชิโตเซ่สนามบนิชิโตเซ่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
 เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ620 
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 [บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดื่มบนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันที่สองวันที่สอง  เนินพระพุทธเจ้าเนินพระพุทธเจ้า  --  น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุน่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ  --  เมืองโอตารุ เมืองโอตารุ --  คลองโอตารุคลองโอตารุ  --  ถนนซาไกมาจิถนนซาไกมาจิ  --  
ดวิตีฟ้รี ดวิตีฟ้รี --  อิออนพลาซ่าอิออนพลาซ่า  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
08.25 น.  เดนิทางถึง สนามบนิชิโตเซ ่ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  



 นําทา่นชม เนินพระพุทธเจ้า ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิน้เอกอีกชิน้หนึง่
ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 
13.5 เมตรและมีนํา้หนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายล้อมด้วยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรู้อนท่ีจะ
สามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์ล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานท่ีลง สร้างไว้เพ่ือเป็นพทุธศลิป์ให้
คนรุ่นตอ่ๆไป เพ่ือสกัการบชูา  

 นําทา่นมุง่หน้าสู่ ภูเขาเทนงุ เปล่ียนอิริยาบถในการชมวิวมมุสงูด้วยการ น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ ขึน้ไปยงัยอด
เขาเทนง ุท่ีความสงู 271 เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาที เป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ทา่เรือ และ
อา่วอิชิการิได้ทัง้หมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟท่ีสวา่งไสว นอกจากนีย้งัมีร้านขายของท่ีระลกึ และ
ภตัตาคารหรูสําหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้อมๆกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่กบัอา่วโอตารุ 

ซึง่ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแหง่นีไ้ด้ถกูใช้เป็น
เส้นทางในการขนสง่สินค้า จากคลงัสินค้าในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัทา่เรือบริเวณปากอา่ว ให้ท่านเดินเลน่ 
พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กับอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสดุ คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  

 นําทา่นสู ่ถนนซาไกมาจิ ยา่นช้อปปิง้สําคญัของเมืองตัง้อยูไ่มไ่กลจากคลองโคตารุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ “ร้าน
เคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํา้โบราณ” อีกทัง้ตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ 
ยงัเตม็ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งร้านช่ือดงั Le TAO มีให้ทา่นได้ชิมลิม้
ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทัง้ยงัมีของท่ีระลกึและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ทา่นเดนิชมได้ตาม
อธัยาศยั บนถนนเส้นนีเ้ช่ือมตอ่กบัถนนสายสชูิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงร้านท่ีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ “สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับ
คุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซือ้สินค้าได้ตามอธัยาศยั ซึง่มีสินค้าให้เลือกซือ้
มากมาย ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองสําอางแบรนด์ดงั ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนด์ดงัของญ่ีปุ่ น หรือวา่จะเป็น
อาหารเสริมคณุภาพดีซึง่ไมส่ามารถหาซือ้จากท่ีไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเทา่นัน้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อิออนพลาซ่า ศนูย์รวมแหง่สินค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
  พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันที่สามวันที่สาม  โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะโรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ  --  ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกโิคจิตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกโิคจิ  --  พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรพพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  ––  
ย่านซซึึกโินะย่านซซึึกโินะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้เดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค  ท่ีถือเป็นแหลง่ของฝากท้องถ่ินท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของเกาะฮอกไกโด บริเวณทางเข้าทา่นจะได้สมัผสัธีมการจดัแสดงตกแตง่สถานท่ีได้อยา่งสวยงาม
ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมมุยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หน้าหอนาฬิกา ผลิตภณัฑ์ท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ีคือคุ้ก
กี ้Shiroi Koibio คุ้กกีเ้นยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีแสนอร่อย ให้ทา่นเลือกชิม และเลือกซือ้ช็อคโกแลตแบบ
ตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลท่ีเคยเป็นสถานท่ีแขง่ขนั
ฟตุบอลท้องถ่ิน J-League อีกด้วย  
นําทา่นสู ่ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นีส้ร้างขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแหง่นีรู้้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัว์ทะเลท่ีจบัได้สว่นใหญ่จะหา
ได้จากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึง่จะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซือ้ท่ีทา่เรือเลยทีเดียว ลกูค้าสว่นใหญ่จะมีทัง้
นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจบัจา่ยใช้สอยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึน้ช่ือเร่ือง ไขห่อย
เมน่และไขป่ลาแซลมอ่น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นสูย่่าน ทานูกิโคจิ ทา่นจะได้เลือกซือ้สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ 

กล้องถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลกึ เสือ้ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองสําอางค์ เป็นต้น นําทา่นสู ่พิพธิภัณฑ์เบียร์

ซัปโปโร เปิดเม่ือปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภณัฑ์จะแนะนําประวตัขิองเบียร์ในญ่ีปุ่ น 
และกระบวนการขัน้ตอนการผลิตเบียร์ มาจดัเป็นนิทรรศการ ถดัจากพิพิธภณัฑ์เป็นท่ีตัง้ของสวนเบียร์ซปัโปโร
(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี
บรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร์ (ท่านสามารถซือ้เบียร์ในราคาพิเศษได้ท่ีน่ี) 
นําทา่นสู ่ย่านซึซึกิโนะ ซึง่เป็น แหลง่ช้อปปิง้สินค้า อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือ้ผ้า รองเท้าแฟชัน่มากมาย และ
ยงัเป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีร้านรวงท่ีขายราเม็ง
มากมายจนได้รับการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่ร้านราเม็งใจกลางเมืองซปั
โปโร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
@ เลือกซ้ือเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อ้ัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทัง้ ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่วัโต กุ้งทะเล ให้ทา่นได้ลิม้ลองรสชาติ
สดใหมจ่ากทะเล อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิ่มไมอ่ัน้  
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดนิทางเท่าน้ัน...เพ่ือยืนยันการได้รับบริการและราคาตามท่ี
ระบุ** 



 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันที่ส่ีวันที่ส่ี    เมืองฟุราโน่เมืองฟุราโน่--  โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) --  น่ังรถไฟโนโรโกะ น่ังรถไฟโนโรโกะ --  เมืองบเิอะ เมืองบเิอะ --    
                                      เนินส่ีฤด ู(เนินส่ีฤด ู(SSHHIIKKIISSAAII  NNOO  OOKKAA))  --  บ่อน า้สีฟ้าใส (บ่อน า้สีฟ้าใส (BBLLUUEE  PPOONNDD))  --  มิตซุย เอาท์เล็ตมิตซุย เอาท์เล็ต  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟุราโน่ เพ่ือนําทา่นเข้าสู่ "โทมิตะฟาร์ม" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
ไฮไลท์ ในฤดรู้อนของเกาะฮอกไกโด ท่ีดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวมากมายมาเท่ียวชม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่ง
เตม็อิ่มทา่มกลางดอกไม้หลากสีสนั ท่ีแข่งกนับานไมเ่พียงแคทุ่ง่ลาเวนเดอร์เทา่นัน้ ภายในสวนยงัมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไม้เรือนกระจก ต้อนรับผู้มาท่องเท่ียว รวมถึงผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ และบํารุงผิวพรรณ ชัน้
ยอด ท่ีสกดักลิ่นและสารอนัเป็นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดข้ึนอยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 
จากนัน้นําทา่นมุง่หน้าสู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพเิศษช่ือ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีใ้ห้บริการระหวา่ง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสดุสายท่ี Furano จะให้บริการเฉพาะหน้าร้อนช่วงท่ีดอกลาเวนเดอร์บาน ท่ีพิเศษคือ
รถไฟขบวนนีจ้ะตกแตง่เลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีท่ีนัง่พิเศษเก้าอีจ้ะหนัข้างออกชมวิว
ด้านข้างแนวภเูขาสวยงามมาก เมืองแหง่ทุง่ดอกไม้อนังดงามและธรรมชาตอินัแสนบริสทุธ์ิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นสู ่เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka) เนินเขากว้างใหญ่ท่ีมีดอกไม้นานาพนัธุ์นบั 10 ชนิดปลกูเรียงรายสลบัสี
กนัเป็นแนวยาว ให้ท่านได้เดินลดัเลาะตามทุง่ถ่ายรูป และชมความงามของแหง่สีสนัของดอกไม้ท่ีไกลสดุลกูตา 
ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทางสวนจะท าการจดัสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลบัสีสนัใหเ้ห็นอย่าง
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืน่ๆอีกมากมายทีเ่วียน
สลบักนัแสดงความสวยงามใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลึกและประทบัใจ (ความสวยงามของดอกไม้ข้ึนอยู่กบั
สภาพอากาศ)  

 จากนัน้นําทา่นชม บ่อน า้สีฟ้า หรือ BLUE POND บอ่นํา้สสีฟ้าท่ีเกิดจากความบงัเอิญท่ีเกิดจากการสร้าง
เข่ือนนเพ่ือไมใ่ห้โคลนภเูขาไฟท่ีเกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสูเ่มือง โดยท่ี
ก้นบอ่นํา้แหง่นีจ้ะมีแร่ธาตท่ีุเกิดจากโคลนภเูขาไฟทําให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไม้ท่ีโผลอ่อกมา
จากพืน้ผิวนํา้ ทําให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบอ่นํา้แหง่นีจ้ะมีความสวยงามแตกตา่งไป
ตามแตล่ะฤดกูาลอีกด้วย  
นําทา่นเดนิทางสู ่ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต ศนูย์รวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเชน่ Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าสําหรับทกุคนตัง้แตส่ินค้าแฟชัน่หญิงชายและเดก็ จนถึงอปุกรณ์กีฬา



และสินค้าทัว่ไป นอกจากนีภ้ายในห้างยงัมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทัง้ช้อป และ ชิมตาม
อธัยาศยั 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไม่รวมคา่อาหาร) 
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันที่ห้าวันที่ห้า  สนามบนิชิโตเซ่ สนามบนิชิโตเซ่ --  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสมัภาระใหเ้รียบร้อย) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.40 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ621 
15.35 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดื่มบนเคร่ือง มือ้กลางวัน ส าหรับทุกท่าน] 
 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบนิ เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมตา่งๆท่ีระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตัง้ ได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคํานงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนําเท่ียวเป็นสําคญั โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

กําหนดการเดินทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึน้ไป 
ผู้ใหญ่ 29,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  29,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่ีเตียง 27,900 บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ลด (ทัง้เดก็และผู้ใหญ่) -10,000 บาท 

 เด็กทารก อายต่ํุากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทําการจองค่ะ 

 
@ที่น่ังตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่น่ังเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกคา้มีความต้องการซ้ือระบหุมายเลขที่นัง่ล่วงหนา้ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมตน้ 400 บาท/ท่าน/เที่ยว 
 



อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.คา่ทวัร์รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ไมร่วมถงึตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (สินค้ายกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o สว่นท่ีเหลือชําระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้ถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลิกการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัวนัท่ีสง่เมลแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัวนัท่ีสง่เมลแจ้งยกเลิก) 
o เน่ืองด้วยไมต้่องย่ืนวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไมทํ่าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุ
ห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสํารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เป็นอยา่งช้า 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (เฉพาะคา่ทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบนิท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วนัท่ี 7/1/2563) 
o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) 
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่้มครองเดก็อายต่ํุากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดนิทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํา้ด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถที่ญ่ีปุ่ น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ช าระกับเจ้าหน้าที่ส่งทวัร์ ณ สนามบนิ  

(หากบริการดี ท่านมีความประทบัใจ สามารถให้สินนํา้ใจเพิ่มเติมได้กบัมคัคเุทศก์โดยตรง) 
o คา่ทําหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัมตอ่ท่าน)  

หรือ ซือ้นํา้หนกักระเป๋าเพิ่มลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จา่ยเพิ่ม 750 บาท/เท่ียว/ทา่น) 
o คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 



o คา่เปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไมพ่ร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใช้จา่ยกบัเจ้าหน้าท่ี) 
 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่วีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ประเภททอ่งเท่ียวระยะสัน้ (สําหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาต)ิ 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นหรือยกเลกิการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า
อยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึงจํานวนที่ระบ)ุ 

o กรณีทา่นมีการเดินทางด้วยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองที่นัง่ หากไมม่ีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่
สามารถเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบินดงักลา่วได้ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้  
o ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  
o คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด้  
o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรัฐบาล

ญ่ีปุ่ นได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวซีา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไมส่ามารถ
รอทา่น ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทาํหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการ
ติดตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พํานกั
อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทําหน้าท่ีช่วยเหลอืเจรจา แตอํ่านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือลา่ช้าของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือและคาํนงึถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสาํคญั 

o เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 
 
 


