
ซัปโปโรซัปโปโร--โอตารุโอตารุ--บเิอะบเิอะ--เนินสีฤดูเนินสีฤดู  

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ชมทุ่งลาเวนเดอร์  55วันวัน  33คืนคืน  

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

ชม “โทมติะฟาร์ม” สมัผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสทุธิ ทา่มกลางทุง่ดอกไม้นานาชนิด 

รวมถงึชมเนินทุง่ดอกไม้นานาชนิดหลากสีสนัสดใสสดุสวยดจุดงัภาพวาด ณ “เนินสีฤดู” และสมัผสั

ธรรมชาติด้วยการ “นังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สดุแสนโรแมนติก  

ซือของฝากท้องถินทีมีชือเสียงทีสดุของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอชิิยะ”  

ทวัร์คุณภาพบริการนําดืมญีปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 

**กาํหนดการเดนิทาง**   15-19 กรกฎาคม 2563  

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

วันแรกวันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง  ––  สนามบนิชิโตเซ่สนามบนิชิโตเซ่ 

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

21.00 น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชนั 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

 เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขนึเครือง 

23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์ เทียวบนิที XJ620 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาท้องถินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 [บริการท่านด้วย >> เซต็อาหารร้อนเมนไกู่ +นําดมืบนเครือง มือเช้า สาํหรับทุกท่าน ] 

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

วันทสีองวันทสีอง  เนินพระพุทธเจ้าเนินพระพุทธเจ้า  --  นังกระเช้าภเขาเทนงุูนังกระเช้าภเขาเทนงุู   --  เมืองโอตารุ เมืองโอตารุ --  คลองโอตารุคลองโอตารุ  --  ถนนซาไกมาจิถนนซาไกมาจิ  --  

ดวิตฟีรี ดวิตฟีรี --  อิออนพลาซ่าอิออนพลาซ่า  

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

   
08.25 น.  เดนิทางถึง สนามบนิชิโตเซ ่ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  



 นําท่านชม เนินพระพุทธเจ้า ตงัอยูท่างทิศใต้ของเมืองซปัโปโร ถือวา่เป็นผลงานการสร้างชินเอกอีกชินหนงึ

ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปันพระพทุธรูปมีความสงูมากถงึ 

13.5 เมตรและมีนําหนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายล้อมด้วยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรู้อนทีจะ

สามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์ล้อมรอบรูปปันพระพทุธรูป ซงึเป็นการผสมผสานทีลง สร้างไว้เพือเป็นพทุธศลิป์ให้

คนรุ่นตอ่ๆไป เพือสกัการบชูา  

 นําท่านมุง่หน้าสู ่ภเขาเทนงุู  เปลียนอิริยาบถในการชมวิวมมุสงูด้วยการ นังกระเช้าภเขาเทนงุ ู ขนึไปยงัยอด

เขาเทนง ุทีความสงู 271 เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาที เป็นจดุชมววิทีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และ

อา่วอิชิการิได้ทงัหมด ตอนกลางคนืก็จะเห็นแสงไฟทีสวา่งไสว นอกจากนียงัมีร้านขายของทีระลกึ และ

ภตัตาคารหรูสําหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้อมๆกนั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนนันําท่านเดนิทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ทีมีความยาว 1,140 เมตร และเชือมตอ่กบัอา่วโอตารุ 

ซงึในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟืองฟ ูคลองแห่งนีได้ถกูใช้เป็น

เส้นทางในการขนสง่สนิค้า จากคลงัสนิค้าในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัทา่เรือบริเวณปากอา่ว ให้ท่านเดนิเลน่ 

พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสดุ คลาสสกิ และววิทิวทศัน์ทีสวยงาม  

 นําท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิยา่นช้อปปิงสาํคญัของเมืองตงัอยูไ่มไ่กลจากคลองโคตารุ ซงึเป็นทีตงัของ “ร้าน

เครืองแก้ว”, “พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี”  และ “นาฬกาไอนําโบราณิ ” อีกทงัตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ 

ยงัเตม็ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยงิร้านชือดงั Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลมิ

ลอง หรือ ซอืกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทงัยงัมีของทีระลกึและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดนิชมได้ตาม

อธัยาศยั บนถนนเส้นนีเชือมตอ่กบัถนนสายสชิู “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซชิู ซาชิม ิรามเมง 

รวมถึงร้านทีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนนันําทา่นช้อปปิง “สินค้าเครืองสาํอางค์ อาหารเสริม เครืองประดบั

คุณภาพดทีร้ีานค้าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซอืสนิค้าได้ตามอธัยาศยั ซงึมีสนิค้าให้เลือกซอื

มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครืองสําอางแบรนด์ดงั ทงัของตา่งประเทศและแบรนด์ดงัของญีปุ่ น หรือวา่จะเป็น

อาหารเสริมคณุภาพดีซงึไมส่ามารถหาซอืจากทีไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านนั 

 นําท่านเดนิทางสู ่ออิอนพลาซ่า ศนูย์รวมแห่งสนิค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานา

ชนิดใน ซปุเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซอืสนิค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 

คํา  รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

  พักท ีAPA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว   

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

วันทสีามวันทสีาม  โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะโรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ  --  ตลาดปลานิโจตลาดปลานิโจ++ย่านทานกโิคจิูย่านทานกโิคจิู   --  พพิธิภณัฑ์เบยีร์ซัปโปโรพพิธิภณัฑ์เบยีร์ซัปโปโร  ––  

ย่านซซึกึโินะย่านซซึกึโินะ  

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



   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนัเดนิทางสู ่โรงงานชอ็คโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิโิตะพาร์ค  ทีถือเป็นแหลง่ของฝากท้องถินทีมี

ชือเสียงทีสดุของเกาะฮอกไกโด บริเวณทางเข้าทา่นจะได้สมัผสัธีมการจดัแสดงตกแตง่สถานทีได้อยา่งสวยงาม

ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมมุยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หน้าหอนาฬกาิ  ผลติภณัฑ์ทีขนึชือของทีนีคือคุ้ก

กี Shiroi Koibio คุ้กกีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวทีแสนอร่อย ให้ท่านเลอืกชิม และเลอืกซอืช็อคโกแลตแบบ

ตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั นอกจากนียงัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลทีเคยเป็นสถานทีแขง่ขนั

ฟตุบอลท้องถิน J-League อีกด้วย  

นําท่านสู ่ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีสร้างขนึเมือ ปี ค.ศ. 

1903 และตลาดแห่งนีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัว์ทะเลทีจบัได้สว่นใหญ่จะหา

ได้จากทะเลแถบนีทงัสนิ ซงึจะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซอืทีท่าเรือเลยทีเดียว ลกูค้าสว่นใหญ่จะมีทงั

นกัท่องเทียวในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบ้านเข้ามาจบัจา่ยใช้สอยกนัเสมอ ทีนียงัขนึชือเรือง ไขห่อย

เมน่และไขป่ลาแซลมอ่น 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 

บา่ย จากนนันําท่านสูย่า่น ทานกิโู คจ ิท่านจะได้เลือกซอืสนิค้ามากมาย อาทิเชน่ เครืองใช้ไฟฟ้า นาฬกา เกมส์ ิ

กล้องถ่ายรูป ของฝากของทีระลกึ เสอืผ้า สนิค้าแบรนด์เนม เครืองสําอางค์ เป็นต้น นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑ์เบียร์

ซัปโปโร เปิดเมือปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลนั ภายในพิพธิภณัฑ์จะแนะนําประวตัขิองเบียร์ในญีปุ่ น 

และกระบวนการขนัตอนการผลติเบียร์ มาจดัเป็นนิทรรศการ ถดัจากพพิิธภณัฑ์เป็นทีตงัของสวนเบียร์ซปัโปโร

(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี

บรรยากาศสบายๆกบัการดืมเบียร์ (ทา่นสามารถซอืเบียร์ในราคาพิเศษได้ทีนี) 

นําท่านสู ่ย่านซซึกึิโนะ ซงึเป็น แหลง่ช้อปปิงสนิค้า อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสอืผ้า รองเท้าแฟชนัมากมาย และ

ยงัเป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปด้วยนกัท่องเทียวนกัชิม อีกทงัยงัมีร้านรวงทีขายราเม็ง

มากมายจนได้รับการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่ร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปั

โปโร 

คํา  รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

@ เลือกซือเมนเสริม ู : บุฟเฟ่ต์อมิไม่อัน “สุดยอดอาหารทะเล ปยักษ์ ู 3ชนิด”  

จ่ายเพิมท่านละ 1,900 บาท  *** พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 

บริการด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  

“ป ู 3 อย่าง” ทงั ปสุไว ปขน และปทาราบะู ู ู  หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่วัโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลมิลองรสชาติ

สดใหมจ่ากทะเล อีกทงัยงัมีเนือหม ูเนือววั ชนัดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิมไมอ่นั  

**กรุณาแจ้งซือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดนิทางเท่านัน...เพือยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที

ระบุ** 



 พักท ีAPA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

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

วันทสีีวันทสีี    เมืองฟุราโน่เมืองฟุราโน่-- โทมิตะฟาร์ม โทมิตะฟาร์ม((ทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์) ) --  นังรถไฟโนโรโกะ นังรถไฟโนโรโกะ -- เมืองบเิอะ  เมืองบเิอะ --    

                                      เนินสีฤด ูเนินสีฤด ู((SSHHIIKKIISSAAII  NNOO  OOKKAA))  --  บ่อนําสีฟ้าใส บ่อนําสีฟ้าใส ((BBLLUUEE  PPOONNDD))  -- มิตซุย เอาท์เล็ต มิตซุย เอาท์เล็ต  

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

   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฟุราโน่ เพือนําทา่นเข้าสู ่"โทมติะฟาร์ม" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

ไฮไลท์ ในฤดรู้อนของเกาะฮอกไกโด ทีดงึดดูให้นกัท่องเทียวมากมายมาเทียวชม และถ่ายรูปเป็นทีระลกึอยา่ง

เตม็อิมท่ามกลางดอกไม้หลากสีสนั ทีแข่งกนับานไมเ่พียงแคทุ่่งลาเวนเดอร์เท่านนั ภายในสวนยงัมีดอกไม้

นานาชนิด และดอกไม้เรือนกระจก ต้อนรับผู้มาท่องเทียว รวมถึงผลติภณัฑ์เพือสขุภาพ และบํารุงผิวพรรณ ชนั

ยอด ทีสกดักลนิและสารอนัเป็นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไมน้านาชนิดขึนอยู่

ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 

จากนนันําท่านมุง่หน้าสู ่เมืองบเิอะ โดย รถไฟขบวนพเิศษชือ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีให้บริการระหวา่ง

เมือง Asahikawa, Biei ไปสดุสายที Furano จะให้บริการเฉพาะหน้าร้อนช่วงทีดอกลาเวนเดอร์บาน ทีพิเศษคือ

รถไฟขบวนนีจะตกแตง่เลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีทีนงัพิเศษเก้าอีจะหนัข้างออกชมวิว

ด้านข้างแนวภเูขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุง่ดอกไม้อนังดงามและธรรมชาตอินัแสนบริสทุธิ 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านสู ่เนินสีฤด ู(Shikisai no Oka) เนินเขากว้างใหญ่ทีมีดอกไม้นานาพนัธุ์นบั 10 ชนิดปลกูเรียงรายสลบัสี

กนัเป็นแนวยาว ให้ท่านได้เดนิลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนัของดอกไม้ทีไกลสดุลกูตา 

ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทางสวนจะทําการจดัสรรปลกดอกไมน้านาชนิดสลบัสีสนัใหเ้ห็นอย่างู

สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 

poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืนๆอีกมากมายทีเวียน

สลบักนัแสดงความสวยงามใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีระลึกและประทบัใจ (ความสวยงามของดอกไมขึ้นอย่กบัู

สภาพอากาศ)  

 จากนนันําท่านชม บ่อนําสีฟ้า หรือ BLUE POND บอ่นําสสีฟ้าทีเกิดจากความบงัเอิญทีเกิดจากการสร้า

เขือนนเพือไมใ่ห้โคลนภเูขาไฟทีเกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสูเ่มือง โดยที

ก้นบอ่นําแห่งนีจะมีแร่ธาตทีุเกิดจากโคลนภเูขาไฟทําให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิงไม้ทีโผลอ่อกมาจา

พืนผิวนํา ทําให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทงัสีของบอ่นําแห่งนีจะมีความสวยงามแตกตา่งไปตามแต่

ฤดกูาลอีกด้วย  

นําท่านเดนิทางสู ่ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต ศนูย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมชือดงัจากทวัโลก อาทิเชน่ Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสนิค้าสาํหรับทกุคนตงัแตส่นิค้าแฟชนัหญิงชายและเดก็ จนถงึอปุกรณ์กีฬา



และสนิค้าทวัไป นอกจากนีภายในห้างยงัมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทงัช้อป และ ชิมตาม

อธัยาศยั 

คํา  รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 พักท ีAIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

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

วันทห้ีาวันทห้ีา  สนามบนิชิโตเซ่ สนามบนิชิโตเซ่ -- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเช็คสิงของและสมัภาระใหเ้รียบร้อย) 

จากนนันําท่านเดนิทางสูส่นามบนิชิโตเซ่ เพือเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

09.40 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์ เทียวบนิที XJ621 

15.35 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  

[บริการท่านด้วย >> เซต็อาหารร้อนเมนไกู่ +นําดมืบนเครือง มือกลางวัน สาํหรับทุกท่าน] 

 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบนิ เป็นต้น อีกทงัโรงแรมตา่งๆทีระบใุนรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ได้ตามความเหมาะสม 

ทงันียงัคงไว้ซงึระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคํานงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนําเทียวเป็นสําคญั โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

กําหนดการเดินทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ทา่นขนึไป 

ผู้ใหญ่ 29,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  29,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไมมี่เตียง 27,900 บาท 

พกัเดียวจา่ยเพิม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน ลด (ทงัเดก็และผู้ใหญ่) -10,000 บาท 

 เดก็ทารก อายตุํากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาตวัก่อนทําการจองคะ่ 

 

@ทนัีงตวักรุ๊ป สายการบนิจะจัดทนัีงเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลกคา้มีความตอ้งการซือระบหุมายเลขทีนงัล่วงหนา้ มีค่าใชจ่้ายเพิมเติมเริมตน้ ู 400 บาท/ท่าน/เทียว 

 



อัตราค่าบริการนีประกอบด้วย 2 ส่วน  

1.คา่ทวัร์รวมภาษีมลูคา่เพิม (ไมร่วมถึงตวัเครืองบิน)  

2.คา่ตวัเครืองบิน (สนิค้ายกเว้นภาษีมลูคา่เพิมตามกฎหมาย) 
 

เงอืนไขการสาํรองทนัีง / ชาํระเงนิ / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมชาํระมัดจาํท่านละ 15,000 บาท 

o สว่นทีเหลือชําระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนนัถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

o กรณียกเลิกการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจาํท่านละ 10,000 บาท (นบัวนัทีสง่เมลแจ้งยกเลกิ) 

o กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทวัร์ (นบัวนัทีสง่เมลแจ้งยกเลกิ) 

o เนืองด้วยไมต้่องยืนวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไมทํ่าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทชัีดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พร้อมระบุ

ห้องนอน, อาหารทไีม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสํารองทีนงั หรือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เป็นอยา่งช้า 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% + หกั ณ ทีจา่ย 3%  (เฉพาะคา่ทวัร์) 

o ตวัเครืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบนิทีระบใุนโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 

o คา่ธรรมเนียมนํามนัทีสายการบนิเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วนัที 7/1/2563) 

o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีได้ระบไุว้ในรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่้มครองเดก็อายตํุากวา่ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดนิทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 

o นําดมืทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 3 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถทญีีปุ่น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ชาํระกับเจ้าหน้าทส่ีงทวัร์ ณ สนามบนิ  

(หากบริการดี ทา่นมีความประทบัใจ สามารถให้สินนําใจเพิมเติมได้กบัมคัคเุทศก์โดยตรง) 

o คา่ทําหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดนิทาง 

o คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครืองดืมในห้องพกั และคา่อาหารทีสงัมาในห้องพกั เป็นต้น 

o คา่อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 

o คา่นําหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัมตอ่ท่าน)  

หรือ ซือนําหนกักระเป๋าเพมิลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิม 750 บาท/เทียว/ทา่น) 

o คา่ทําใบอนญุาตทีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าว 



o คา่เปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไมพ่ร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าที) 

 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมนํามนัทีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพมิเตมิในภายหลงั 

o คา่วีซา่เข้าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ) 

 
เงอืนไขและข้อกาํหนดอืนๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเลือนหรือยกเลกิการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางตํากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า

อยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่งึจํานวนทีระบุ) 

o กรณีทา่นมีการเดินทางด้วยตวัเครืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัทีสํารองทีนงั หากไมมี่การแจ้งเรืองไว้ จะไม่

สามารถเรียกร้องคา่เสียหายทีเกิดขนึจากตวัเครืองบินดงักลา่วได้ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตวัทกุชนิดเพิม หากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง 

o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซงึยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้  

o ในระหวา่งการท่องเทียวนี หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทงัหมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  

o คา่บริการทีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันนัหากทา่นมีเหตอุนัใดทีทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบไุว้ ท่านจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด้  

o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยทีมีวตัถปุระสงค์เพือการพํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นนนั ทางรัฐบาล

ญีปุ่ นได้ประกาศเริมบงัคบัใช้ในวนัที 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานกัในประเทศญีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ ยืนประสงค์จะพํานกัใน

ประเทศญีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมีวตัถปุระสงค์อืนๆ จะต้องยืนขอวีซา่ตามปกติ) 

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนือ

อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทงัหมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนทําให้ท่านไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอืนๆ รวมถงึไกด์จะไมส่ามารถ

รอทา่น ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทําหน้าทีประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการ

ติดตอ่ช่วยเหลือทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวทีพํานกั

อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แตอํ่านาจสทิธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือลา่ช้าของสายการบิน, อบุติัเหต,ุ ภยั

ธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสงิของสญูหายตามสถานทีตา่ง ๆ ทีเกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมือเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง

การเดินทาง แต่จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทงันีทางบริษัทฯ จะยดึถือและคํานงึถงึความ

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสําคญั 

o เมือทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทงัหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 

 

 


