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Code: IJ03-JPN-HLN1-53XJ-JUL-29-M0204 

ซปัโปโรซปัโปโร--โอตารุโอตารุ--บเิอะบเิอะ--เนนิสีฤ่ดูเนนิสีฤ่ดู  

ชมทุง่ลาเวนเดอร์ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ 55วนัวนั  33คนืคนื  

HHOOKKKKAAIIDDOO  LLAAVVEENNDDEERR  XXJJ  NNOO..11    

โดยสายการบนิ Thai Air Asia X (XJ) 

ชม “โทมติะฟารม์” สมัผัสความงดงาม และอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์ท่ามกลางทุง่ดอกไมน้านาชนดิ รวมถงึชมเนนิทุ่งดอกไม ้

นานาชนดิหลากสสีนัสดใสสดุสวยดจุดัง่ภาพวาด ณ “เนนิสีฤ่ดู” และสมัผัสธรรมชาตดิว้ยการ “น ัง่รถไฟโนโรโกะ” ชม

ความงามของดอกไมน้านาพรรณ สดุแสนโรแมนตกิ  

ซือ้ของฝากทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอชิยิะ”  

ทวัรค์ุณภาพบรกิารน า้ดืม่ญีปุ่่ น...ราคารวม VAT แลว้เรยีบรอ้ย 

**ก าหนดการเดนิทาง**   15-19 กรกฎาคม 2563  

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

วนัแรกวนัแรก  ทา่อากาศยานดอนเมอืงทา่อากาศยานดอนเมอืง  ––  สนามบนิชโิตเซ่สนามบนิชโิตเซ ่

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

21.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 [บรกิารทา่นดว้ย >> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก+่น า้ด ืม่บนเคร ือ่ง มือ้เชา้ ส าหรบัทกุทา่น ] 

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

วนัทีส่องวนัทีส่อง  เนนิพระพุทธเจา้เนนิพระพุทธเจา้  --  น ัง่กระเชา้ภเูขาเทนงุน ัง่กระเชา้ภเูขาเทนงุ  --  เมอืงโอตาร ุเมอืงโอตาร ุ--  คลองโอตารุคลองโอตารุ  --  ถนนซาไกมาจิถนนซาไกมาจ ิ --  ดวิตีฟ้ร ีดวิตีฟ้ร ี--  

ออิอนพลาซา่ออิอนพลาซา่  

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

   

08.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านชม เนนิพระพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมอืงซปัโปโร ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้

หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนกิชาวญีปุ่่ น มลีกัษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงู

มากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่ง

ฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่ง สรา้งไวเ้พือ่

เป็นพุทธศลิป์ใหค้นรุ่นตอ่ๆไป เพือ่สกัการบูชา  

 น าท่านมุ่งหนา้สู ่ภเูขาเทนง ุเปลีย่นอริยิาบถในการชมววิมุมสงูดว้ยการ น ัง่กระเชา้ภเูขาเทนง ุขึน้ไปยัง

ยอดเขาเทนงุ ทีค่วามสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพยีง 4 นาที เป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงโอตารุ ท่าเรอื 

และอา่วอชิกิารไิดท้ัง้หมด ตอนกลางคนืก็จะเห็นแสงไฟทีส่วา่งไสว นอกจากน้ียังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ และ

ภัตตาคารหรูส าหรับรับประทานอาหารและชมววิไปพรอ้มๆกนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอ

ตารุ ซ ึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถู้กใช ้

เป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยังท่าเรอืบรเิวณปากอา่ว ใหท้่านเดนิ

เลน่ พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเกา่แกร่มิคลองสดุ คลาสสกิ และววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม  

 น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมอืงตัง้อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของ “รา้น

เครือ่งแกว้”, “พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร”ี  และ “นาฬกิาไอน ้าโบราณ” อกีทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไก

มาจ ิยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนดิโดยเฉพาะอย่างยิง่รา้นชือ่ดงั Le TAO มใีหท้่านได ้

ชมิลิม้ลอง หรอื ซือ้กลบักนัมากมายหลายรา้น อกีทัง้ยังมขีองทีร่ะลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านเดนิ

ชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเสน้น้ีเชือ่มตอ่กบัถนนสายสชู ิ“Shushi Dori Otaru” เรยีงรายดว้ยรา้น ซชู ิซาชมิ ิ

รามเมง รวมถงึรา้นทีอ่าหารซฟีู๊ ดสดๆ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “สนิคา้เคร ือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ 

เคร ือ่งประดบัคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY FREE” สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึง่มี

สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่วา่จะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์งัของญีปุ่่ น 

หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไม่สามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ออิอนพลาซา่ ศนูยร์วมแห่งสนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญีปุ่่ น ผลไม ้และอาหาร

นานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

  พกัที ่APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว   

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

วนัทีส่ามวนัทีส่าม  โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ  --  ตลาดปลานโิจ+ยา่นทานูกโิคจิตลาดปลานโิจ+ยา่นทานูกโิคจ  ิ --  พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโรพพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  ––  ยา่นซซึกึ ิยา่นซซึกึ ิ

โนะโนะ  

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

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้เดนิทางสู ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ หรอื ชโิรอโิคอบิโิตะพารค์  ทีถ่อืเป็นแหลง่ของฝากทอ้งถิน่

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด บรเิวณทางเขา้ท่านจะไดส้มัผัสธมีการจัดแสดงตกแตง่สถานทีไ่ดอ้ย่าง

สวยงามราวกบัเมอืงในเทพนยิาย และมมีมุยอดฮติในการถ่ายภาพ ณ หนา้หอนาฬกิา ผลติภัณฑท์ีข่ ึน้ชือ่ของ

ทีน่ี่คอืคุก้กี ้Shiroi Koibio คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาวทีแ่สนอร่อย ใหท้่านเลอืกชมิ และเลอืกซือ้ช็อค

โกแลตแบบตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั นอกจากน้ียังมสีนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลทีเ่คยเป็น

สถานทีแ่ขง่ขนัฟตุบอลทอ้งถิน่ J-League อกีดว้ย  

น าท่านสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสรา้งขึน้เมือ่ ปี 

ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรูจ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่ับไดส้ว่น

ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ทีท่่าเรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่น

ใหญ่จะมทีัง้นักท่องเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้มาจับจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้

ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลม่อน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลานโิจ (มอบคา่อาหารทา่นละ 1,000 เยน) 
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บ่าย จากนัน้น าท่านสูย่่าน ทานูกโิคจ ิท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์

กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ น าท่านสู่ พพิธิภณัฑ์

เบยีรซ์ปัโปโร เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจเิคยเป็นโรงกลัน่ ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะน าประวตัขิองเบยีรใ์น

ญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์มาจัดเป็นนทิรรศการ ถัดจากพพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีร์

ซปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ Genghis Kan 

Hall มบีรรยากาศสบายๆกบัการดืม่เบยีร ์(ท่านสามารถซือ้เบยีรใ์นราคาพเิศษไดท้ีน่ี่) 

น าท่านสู ่ยา่นซซึกึโินะ ซึง่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ อปุกรณอ์เิลคทรอนคิส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย 

และยังเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายนับพันเต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วนักชมิ อกีทัง้ยงัมรีา้นรวงทีข่ายราเม็ง

มากมายจนไดร้ับการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรอื “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งรา้นราเม็งใจกลางเมอืง

ซปัโปโร 

ค า่  รับประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

@ เลอืกซือ้เมนูเสรมิ : บฟุเฟ่ตอ์ ิม่ไมอ่ ัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปยูกัษ ์3ชนดิ”  

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

บรกิารดว้ยอาหารทะเลนานาชนดิ อาท ิสดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  

“ป ู3 อยา่ง” ท ัง้ ปสูุไว ปขูน และปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิม้ลอง

รสชาตสิดใหม่จากทะเล อกีทัง้ยังมเีน้ือหมู เน้ือววั ชัน้ด ีพรอ้มผักสดๆ บรกิารแบบอิม่ไม่อัน้  

**กรณุาแจง้ซือ้บรกิารเสรมิดงักลา่วกอ่นเดนิทางเทา่น ัน้...เพือ่ยนืยนัการไดร้บับรกิารและราคา

ตามทีร่ะบ*ุ* 

 พกัที ่APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

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

วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่   เมอืงฟุราโน่เมอืงฟุราโน่--  โทมติะฟารม์(ทุง่ลาเวนเดอร)์ โทมติะฟารม์(ทุง่ลาเวนเดอร)์ --  น ัง่รถไฟโนโรโกะ น ัง่รถไฟโนโรโกะ --  เมอืงบเิอะ เมอืงบเิอะ --    

                                      เนนิสีฤ่ดู (เนนิสีฤ่ดู (SSHHIIKKIISSAAII  NNOO  OOKKAA))  --  บอ่น า้สฟ้ีาใส (บอ่น า้สฟ้ีาใส (BBLLUUEE  PPOONNDD))  --  มติซุย เอาทเ์ล็ตมติซุย เอาทเ์ล็ต  

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

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่เพือ่น าท่านเขา้สู่ "โทมติะฟารม์" ชมความงามของ ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์

ไฮไลท ์ในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ทีด่งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วมากมายมาเทีย่วชม และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

อย่างเต็มอิม่ท่ามกลางดอกไมห้ลากสสีนั ทีแ่ขง่กนับานไม่เพยีงแคทุ่่งลาเวนเดอรเ์ท่านัน้ ภายในสวนยังมี

ดอกไมน้านาชนดิ และดอกไมเ้รอืนกระจก ตอ้นรับผูม้าทอ่งเทีย่ว รวมถงึผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ และบ ารงุ

ผวิพรรณ ชัน้ยอด ทีส่กดักลิน่และสารอนัเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร ์(ความสวยงามของดอกไมน้านา

ชนดิขึน้อยู่ชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงบเิอะ โดย รถไฟขบวนพเิศษชือ่ โนโรโกะ รถไฟขบวนน้ีใหบ้รกิารระหวา่ง

เมอืง Asahikawa, Biei ไปสดุสายที ่Furano จะใหบ้รกิารเฉพาะหนา้รอ้นชว่งทีด่อกลาเวนเดอรบ์าน ทีพ่เิศษ

คอืรถไฟขบวนน้ีจะตกแตง่เลยีนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มทีีน่ั่งพเิศษเกา้อีจ้ะหันขา้งออกชมววิ

ดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก เมอืงแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาตอินัแสนบรสิทุธิ ์
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสู ่เนนิสีฤ่ดู (Shikisai no Oka) เนนิเขากวา้งใหญ่ทีม่ดีอกไมน้านาพันธุนั์บ 10 ชนดิปลกูเรยีงราย

สลบัสกีนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดนิลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสสีนัของดอกไมท้ีไ่กล

สดุลกูตา ระหวา่งกลางเดอืนมถิุนายน-สงิหาคม ทางสวนจะท าการจัดสรรปลกูดอกไมน้านาชนดิสลบัสสีนัให ้

เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาท ิเชน่ Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, 

Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืน่ๆอกีมากมายที่

เวยีนสลบักนัแสดงความสวยงามใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม ้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

 จากนัน้น าท่านชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้ง

เขือ่นนเพือ่ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง 

โดยทีก่น้บ่อน ้าแห่งน้ีจะมแีร่ธาตทุีเ่กดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส และมกีิง่ไมท้ีโ่ผล่

ออกมาจากพืน้ผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบ่อน ้าแห่งน้ีจะมคีวามสวยงาม

แตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งมติซุย เอา้ทเ์ล็ต ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัจากทั่วโลก อาทเิชน่ Coach 

Armani, Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชายและเด็ก จนถงึ

อปุกรณก์ฬีาและสนิคา้ทั่วไป นอกจากน้ีภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อสิระทัง้ชอ้ป และ 

ชมิตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 พกัที ่AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

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

วนัทีห่า้วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่สนามบนิชโิตเซ ่--  ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ  

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเชค็ส ิง่ของและสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ621 

15.35 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  

[บรกิารทา่นดว้ย >> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก+่น า้ด ืม่บนเคร ือ่ง มือ้กลางวนั ส าหรบัทกุทา่น] 

 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรมตา่งๆทีร่ะบุในรายการน้ีอาจมีการปรับย่าน และสถานทีต่ัง้ ไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้น้ียงัคงไวซ้ ึง่ระดบัในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเทีย่วเป็นส าคญั โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ก าหนดการเดนิทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

อตัราคา่บรกิาร ส าหรับคณะ 30 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่ 29,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มเีตยีง  29,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มเีตยีง 27,900 บาท 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เด็กทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาตั๋วกอ่นท าการจองคะ่ 

 

@ทีน่ ัง่ต ัว๋กรุป๊ สายการบนิจะจดัทีน่ ัง่เป็นกลุม่แบบครอบครวัตามเหมาะสม@ 

หากลกูคา้มคีวามตอ้งการซือ้ระบุหมายเลขทีน่ั่งลว่งหนา้ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเริม่ตน้ 400 บาท/ท่าน/เทีย่ว 

 

อตัราคา่บรกิารนีป้ระกอบดว้ย 2 สว่น  

1.คา่ทัวรร์วมภาษีมูลคา่เพิม่ (ไม่รวมถงึตัว๋เครือ่งบนิ)  

2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (สนิคา้ยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิม่ตามกฎหมาย) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 16,000 บาท 

o สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

o กรณียกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง ยดึมดัจ าทา่นละ 11,000 บาท (นับวนัทีส่ง่เมลแจง้ยกเลกิ) 

o กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทวัร ์(นับวนัทีส่ง่เมลแจง้ยกเลกิ) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษัิทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจรงิใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทีช่ดัเจน และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบุ

หอ้งนอน, อาหารทีไ่มส่ามารถทานได ้ตอ้งแจง้พรอ้มส ารองทีน่ั่ง หรอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง เป็นอย่างชา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

o คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% + หัก ณ ทีจ่่าย 3%  (เฉพาะคา่ทัวร)์ 

o ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร ์

o คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ (ค านวณ ณ วันที ่7/1/2563) 
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o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพ่ักตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 

o คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต า่กวา่ 1เดอืน 

วงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่ง

เดนิทาง  

o การบรกิารของมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

o น ้าดืม่ทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

o คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถทีญ่ ีปุ่่ น 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ช าระกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร ์ณ สนามบนิ  

(หากบรกิารด ีท่านมคีวามประทับใจ สามารถใหส้นิน ้าใจเพิม่เตมิไดก้บัมัคคเุทศกโ์ดยตรง) 

o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

o คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

o คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ท่าน)  

หรอื ซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิม่ 750 บาท/เทีย่ว/ท่าน) 

o คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรอืเปลีย่นคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที)่ 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 

o คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น ประเภทท่องเทีย่วระยะสัน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึจ านวนที่

ระบุ) 

o กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีส่ ารองทีน่ั่ง หากไมม่กีาร

แจง้เรือ่งไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักลา่วได ้

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

o หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

o ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ขอคนืคา่บรกิารได ้ 

o คา่บรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะ

แห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะ

ขอคนืคา่บรกิารไม่ได ้ 
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o ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การพ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นนัน้ ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศเริม่บังคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญีปุ่่ น

ได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปท างาน หรอืมวีตัถุประสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวี

ซา่ตามปกต)ิ 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด  

o หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ 

รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ 

จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้

เมอืง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการ

บนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหาย

ของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอื

และค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดัชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตใุดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายาม

อย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื

เงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก

กรณี 

4. การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดี่ยวมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการ
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เดนิทางเพียง 1 วัน (ขึน้อยู่กับความครบถว้นรวดเร็วในการยื่นเอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และปรมิาณงานในช่วง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว บริษัทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยื่นวซี่าเดี่ยวเพื่อจะไดท้ราบผลวซี่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนิดและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวี

ซา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่

ดแูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มีการชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซี่าในทุก

กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือวา่ลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรือ ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้

ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่ง

โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรือ ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้

เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ 

หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบิน และที่

ส าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอุบัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพ

ทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่ง

เดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น

ผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากดัความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับ

จรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


