
 
 

 

 

 



รหสัทวัร ์JP-J-31 

ซัปโปโรซัปโปโร--โอตารุโอตารุ--บเิอะบเิอะ--เนินสี่ฤดูเนินสี่ฤดู  
ชมทุง่ลาเวนเดอร์ชมทุง่ลาเวนเดอร์  55วันวัน  33คืนคืน  

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

ชม “โทมิตะฟารม์” สมัผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนดิ 
รวมถึงชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสสีนัสดใสสดุสวยดจุดั่งภาพวาด ณ “เนินส่ีฤดู” และสมัผสั
ธรรมชาติดว้ยการ “น่ังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สดุแสนโรแมนติก  

ซือ้ของฝากทอ้งถ่ินที่มช่ืีอเสยีงที่สดุของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ”  

ทัวร์คุณภาพบริการน ้าดืม่ญ่ีปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 

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

วันแรกวันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง  ––  สนามบินชิโตเซ่สนามบินชิโตเซ ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 
 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 [บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าดื่มบนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันทีส่องวันทีส่อง  เนินพระพุทธเจ้าเนินพระพุทธเจ้า  --  น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุน่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ  --  เมอืงโอตารุ เมอืงโอตารุ --  คลองโอตารุคลองโอตารุ  --  ถนนซาไกมาจิถนนซาไกมาจิ  --  
ดิวตีฟ้รี ดิวตีฟ้รี --  อิออนพลาซ่าอิออนพลาซ่า  

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

   



08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  
 น าท่านชม เนินพระพุทธเจ้า ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่ง

ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 
13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นที่จะ
สามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลง สรา้งไวเ้พื่อเป็นพทุธศิลป์ให้
คนรุน่ต่อๆไป เพื่อสกัการบชูา  

 น าท่านมุ่งหนา้สู่ ภูเขาเทนงุ เปลี่ยนอิรยิาบถในการชมวิวมมุสงูดว้ยการ น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ ขึน้ไปยงัยอด
เขาเทนง ุที่ความสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาที เป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และ
อ่าวอิชิการไิดท้ัง้หมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลกึ และ
ภตัตาคารหรูส าหรบัรบัประทานอาหารและชมวิวไปพรอ้มๆกนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ 

ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนสง่สินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบรเิวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเลน่ 
พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กับอาคาร โกดงัเก่าแก่รมิคลองสดุ คลาสสิก และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม  

 น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจิ ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ “รา้น
เครื่องแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” อีกทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ 
ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอรอ่ยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรา้นชื่อดงั Le TAO มีใหท้่านไดช้ิมลิม้
ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายรา้น อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั บนถนนเสน้นีเ้ชื่อมต่อกบัถนนสายสชูิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยรา้น ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงรา้นที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “สินค้าเคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดับ
คุณภาพดีทีร้่านค้าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น หรือว่าจะเป็น
อาหารเสรมิคณุภาพดีซึ่งไม่สามารถหาซือ้จากที่ไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 

 น าท่านเดินทางสู ่อิออนพลาซ่า ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พักที ่APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว   
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



วันทีส่ามวันทีส่าม  โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะโรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ  --  ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ  --  พพิธิภัณฑเ์บียรซ์ัปโปโรพพิธิภัณฑเ์บียรซ์ัปโปโร  ––  
ย่านซึซึกิโนะย่านซึซึกิโนะ  

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

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้เดินทางสู ่โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์  ที่ถือเป็นแหลง่ของฝากทอ้งถิ่นที่มี
ชื่อเสียงที่สดุของเกาะฮอกไกโด บรเิวณทางเขา้ท่านจะไดส้มัผสัธีมการจดัแสดงตกแต่งสถานที่ไดอ้ย่างสวยงาม
ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมมุยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หนา้หอนาฬิกา ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของที่นี่คือคุก้
กี ้Shiroi Koibio คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาวที่แสนอร่อย ใหท้่านเลือกชิม และเลือกซือ้ช็อคโกแลตแบบ
ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนั
ฟตุบอลทอ้งถิ่น J-League อีกดว้ย  
น าท่านสู ่ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส้ว่นใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมีทัง้
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่นี่ยงัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
บ่าย จากนัน้น าท่านสูย่่าน ทานูกิโคจิ ท่านจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส ์

กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลกึ เสือ้ผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ น าท่านสู ่พิพิธภัณฑเ์บียร์

ซัปโปโร เปิดเมื่อปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภณัฑจ์ะแนะน าประวติัของเบียรใ์นญ่ีปุ่ น 
และกระบวนการขัน้ตอนการผลิตเบียร ์มาจดัเป็นนิทรรศการ ถดัจากพิพิธภณัฑเ์ป็นที่ตัง้ของสวนเบียรซ์ปัโปโร
(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี
บรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร ์(ท่านสามารถซือ้เบียรใ์นราคาพิเศษไดท้ี่นี่) 
น าท่านสู ่ย่านซึซึกิโนะ ซึ่งเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ อปุกรณอิ์เลคทรอนิคส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่นมากมาย และ
ยงัเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีรา้นรวงที่ขายราเม็ง
มากมายจนไดร้บัการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งรา้นราเม็งใจกลางเมืองซปั
โปโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซือ้เมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บรกิารดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาติ



สดใหม่จากทะเล อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ดี พรอ้มผกัสดๆ บรกิารแบบอิ่มไม่อัน้  
**กรุณาแจ้งซือ้บริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่
ระบุ** 
 พักที ่APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

วันทีส่ี่วันทีส่ี่    เมืองฟุราโน่เมืองฟุราโน่--  โทมิตะฟารม์(ทุ่งลาเวนเดอร)์ โทมิตะฟารม์(ทุ่งลาเวนเดอร)์ --  น่ังรถไฟโนโรโกะ น่ังรถไฟโนโรโกะ --  เมืองบิเอะ เมืองบิเอะ --    
                                      เนินสี่ฤด ู(เนินสี่ฤด ู(SSHHIIKKIISSAAII  NNOO  OOKKAA))  --  บ่อน ้าสีฟ้าใส (บ่อน ้าสีฟ้าใส (BBLLUUEE  PPOONNDD))  --  มิตซุย เอาทเ์ล็ตมิตซุย เอาทเ์ล็ต  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ เพื่อน าท่านเขา้สู่ "โทมิตะฟารม์" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์
ไฮไลท ์ในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ที่ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่าง
เต็มอ่ิมท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสนั ที่แข่งกนับานไม่เพียงแค่ทุ่งลาเวนเดอรเ์ท่านัน้ ภายในสวนยงัมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรบัผูม้าท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ชัน้
ยอด ที่สกดักลิ่นและสารอนัเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร ์(ความสวยงามของดอกไมน้านาชนิดขึน้อยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 
จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีใ้หบ้รกิารระหว่าง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสดุสายที่ Furano จะใหบ้รกิารเฉพาะหนา้รอ้นช่วงที่ดอกลาเวนเดอรบ์าน ที่พิเศษคือ
รถไฟขบวนนีจ้ะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที่นั่งพิเศษเกา้อีจ้ะหนัขา้งออกชมวิว
ดา้นขา้งแนวภเูขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู ่เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka) เนินเขากวา้งใหญ่ที่มีดอกไมน้านาพนัธุน์บั 10 ชนิดปลกูเรียงรายสลบัสี
กนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนัของดอกไมท้ี่ไกลสดุลกูตา 
ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สงิหาคม ทางสวนจะท าการจดัสรรปลูกดอกไมน้านาชนิดสลบัสสีนัใหเ้หน็อย่าง
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืน่ๆอกีมากมายทีเ่วียน
สลบักนัแสดงความสวยงามใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลึกและประทบัใจ (ความสวยงามของดอกไมขึ้น้อยู่กบั
สภาพอากาศ)  

 จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน า้สสีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสรา้ง
เขื่อนนเพื่อไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟที่เกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มือง โดยที่
กน้บ่อน า้แห่งนีจ้ะมีแรธ่าตทุี่เกิดจากโคลนภเูขาไฟท าใหม้ีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมท้ี่โผลอ่อกมา



จากพืน้ผิวน า้ ท าใหม้ีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบ่อน า้แห่งนีจ้ะมีความสวยงามแตกต่างไป
ตามแต่ละฤดกูาลอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู ่ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ล็ต ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทั่วโลก อาทิเช่น Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่สินคา้แฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอปุกรณกี์ฬา
และสินคา้ทั่วไป นอกจากนีภ้ายในหา้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทัง้ชอ้ป และ ชิมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที ่AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

วันทีห้่าวันทีห้่า  สนามบินชิโตเซ่ สนามบินชิโตเซ่ --  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.40 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 
15.35 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

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

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ก าหนดการเดินทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

อัตราค่าบริการ ส าหรบัคณะ 30 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่ 29,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  29,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 27,900 บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เดก็และผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 



 
@ทีน่ั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกคา้มีความตอ้งการซือ้ระบหุมายเลขทีน่ั่งล่วงหนา้ มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเร่ิมตน้ 400 บาท/ท่าน/เทีย่ว 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.คา่ทวัรร์วมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ไม่รวมถึงตั๋วเครื่องบิน)  

2.คา่ตั๋วเครื่องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัวนัที่สง่เมลแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นบัวนัที่สง่เมลแจง้ยกเลิก) 
o เนื่องดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบรษิัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจรงิใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอรต์ทีช่ัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุ
ห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พรอ้มส ารองที่นั่ง หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอย่างชา้ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร)์ 
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 7/1/2563) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลอบุติัเหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถทีญ่ี่ปุ่น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ช าระกับเจ้าหน้าทีส่่งทัวร ์ณ สนามบิน  

(หากบรกิารดี ท่านมีความประทบัใจ สามารถใหส้ินน า้ใจเพ่ิมเติมไดก้บัมคัคเุทศกโ์ดยตรง) 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร  ์



o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน)  
หรือ ซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่มลว่งหนา้ก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เที่ยว/ท่าน) 

o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสัน้ (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองที่นั่ง หากไมม่ีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่
สามารถเรียกรอ้งคา่เสียหายที่เกดิขึน้จากตั๋วเครื่องบินดงักล่าวได ้

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งและภาษีตั๋วทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนคา่บรกิารได ้ 
o ค่าบรกิารท่ีท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท้า่นไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืนคา่บรกิารไม่ได ้ 
o ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรฐับาล

ญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเริ่มบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมวีตัถปุระสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งยื่นขอวซี่าตามปกต)ิ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนือ
อ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิัทฯ จะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการ
ติดต่อชว่ยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วที่พ านกั
อยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้นีท้างบรษิัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 
 
 


