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วิง่เลน่ในทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 

เพลดิเพลนิกบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ สวนชคิไิซโนะโอกะ 

เยีย่มชมบอ่นํา้สฟ้ีา สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ 

ซติีท้วัรซ์ปัโปโร ชอ้ปป้ิงจใุจทานกุโิคจ ิ

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู+++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 



หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้ หนา้ที่
กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย์  หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่  บรษิทัฯ จะ
คอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตทูางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ 

พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเช่  – เมอืงฟรูาโน่  – โทมติะฟารม์  - สวนชคิไิซโนะโอกะ  – เนนิเขาเซรบุุ

โนะโอะกะ - บอ่นํา้สฟ้ีา – อาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย แลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่นําทา่นเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็นจดุชมดอกลาเวนเดอร์

ทีด่ทีีส่ดุ มวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะช ิ

ใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไมย้งัมรีา้นกาแฟ  รา้นคา้จําหน่าย

ผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาทิ  ซอฟทค์รมีลาเวน

เดอร์ พดุดิง้ลาเวนเดอร์  เครือ่งดืม่ซา่ๆ  อยา่งโซดาลาเวน

เดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรือ่งการปลกูลา

เวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยงัมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลาก

สายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีนัทีส่วยสดงดงาม  ดังจะ

เห็นไดจ้ากทุง่ดอกไม ้  7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดริ  (Irodori 

Field) ทีม่ทีัง้สมีว่ง สขีาว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงาม

ดั่งสายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนัน้เดนิทางสู ่ สวนชคิไิซโนะโอกะ  (Shikisai no 

oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแหง่เมอืงบเิอะ ทีส่วนแหง่นีม้ชี ือ่

เรยีกอกีอยา่งวา่ เนนิสีฤ่ดู เนือ่งจากมดีอกไมห้ลากหลาย

สายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีนัอยา่งสวยงาม  และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาลน่ันเอง สวนดอกไม ้   ขนาดใหญม่พีืน้ที่ 7 

เฮคเตอร์  ในชว่งฤดรูอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง อสิร ะใหท้า่นชมและเก็บภาพความสวยงามของ

ดอกไมน้านาพรรณตามอธัยาศัย ณ สวนแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมตา่งๆ เชน่ การน่ัง

รถ Norokko (รถลากทีถ่กูลากโดยรถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์สําหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเลน่รถ ATV ก็ได ้

(ราคาเครือ่งเลน่ไมร่วมอยูใ่นราคาท ั วร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 500- 2000 เยน 

http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.shikisainooka.jp/en/


เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ (Zerubu no Oka)  ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไมว่า่จะเป็นดอก

ซลัเวยี  ดอกพทิเูนยี  หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด์  ทําใหม้ชี ือ่เรยีกวา่  งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้า่นชมความ

สวยงามตามอธัยาศัย หรอืสามารถเสยีคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วม

คา่ทวัร ์) เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื สระนํา้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน้ํ่า  

Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ  ตัง้ชือ่ตามสขีองน้ําทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาติ  โดย

เพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี  1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง 

ไฮไลท์!!! ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น้ําตามธรรมชาตทิั่วไป  และตอไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบอ่  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอาซาฮคิาวา่  เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 

ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาว ของประเทศญีปุ่่ น จากนัน้

นําทา่นชอ้ปป้ิง  ณ ออิอน ทาวน์  (ตรงขา้มโรงแรม ) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่  อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั  อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ  ผลไม  ้และขนมขึ้นชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คิ

ทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั  (กรณีพักทีโ่รงแรม ART ASAHIKAWA HOTEL ทีโ่รงแรมมอีอนเซน็ 

ราคาทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่ออนเซน็) 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงอาซาฮคิาวา่  -  เมอืงโอตารุ  - คลองโอตารุ  – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  – โรงเป่าแกว้ค ิ

ตาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– JTC DUTY FREE 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร  และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นที่

ลาดตํ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ  หรอื โอตารอุนุงะ  มี

ความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็น

รา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่

ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่

เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาปู  

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น !!!ไฮไลท์ หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น  โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม  และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานที่

สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตี 

นัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใช ้

หรอืของทีร่ะลกึแทน  ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง  โดยกอ่ตัง้ขึน้

ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย  และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ ก็คอื

โคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง  

 

นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย  เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้  เพลดิเพลนิ

กบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  และ

ยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี ้คอื รา้น LeTAOรา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศใน

รา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ์ นําทา่นสู ่JTC DUTY 

FREEอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   THE B SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อดตีศาลาวา่การ -หอนาฬกิา-สวนโอโดริ พารค์-ตลาดปลาโจไก -mitsui outlet-ชอ้ปป้ิง

ยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทา่นชมอดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์โีอบารอค มลีักษณะ
พเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิ
ของฮอกไกโด ปัจจบุันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ จากนัน้ผา่นชม หอ
นาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER)เป็นหอนาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซปัโปโร 
มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และ
เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และนําทา่นไปยัง บรเิวณ
สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Promenade) ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง
ซปัโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ ่และยังเป็นทีต่ัง้
ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโรจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai 
Market)ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอ าหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาด
ขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ู
หอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด 
แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 



เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 

และนําทา่นไปยัง  MITSUI OUTLET PARKเอา้ทเ์ล ทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด  
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้นําจากตา่งประเทศ  สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย  และ
เด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป  ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ  130 แบ
รนด์ ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้  จะมถีงึ  58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด  
และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น  นอกจากนีภ้ายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาด
ใหญท่ีจ่ไุด  ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟารม์  เอาทเ์ลททีน่ี่ จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจาก
ตา่งชาตไิดส้มัผัสจากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานกูโิคจิแหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอด
มาตัง้แตย่คุบกุเบกิ  เหมาะสําหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด  เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ  
200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่  1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร  
เชือ่มตอ่กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ  จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวล
ถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  หรอืจะเดนิเลน่ชม
เมอืงที่  ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร   มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้
และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด  แตส่ําหรับราเมน  แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนีค้อื  
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน  สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ  ทัง้ชนดิเส ้นราเมนน้ําซปุ
รสชาตแิละเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่  

พกัที ่THE B SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําทานเดนิทางสู่ สนามบนิชโิทเซ ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

14-18 กรกฎาคม 2562 42,999 12,900 10,900 



 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนักอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ  
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  30 
ทา่น  ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่ เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อม รับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเข ้ าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบ บ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้  เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดรั้บบรกิาร  หากระหว่างเดนิทาง  สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัล ะ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั  เริม่ในวนัที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  



(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง  เป็นตน้  ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเ ดนิทางตอ่ไป

ได  ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  

กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่

ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ ด เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง  

หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่ี

คา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั๋วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ  14-20 

วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


