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เยอืนดินแดนอาทติยอ์ทุยั สมัผสัความงามของเกาะเหนือสดุฮอกไกโด 

ชีวติด๊ีดีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอรผ์สมดอกไมห้ลากสสีนั ณ โทมิตะฟารม์                               

เยี่ยมชมบ่อน ้ าสฟ้ีา สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ข้ึนช่ือที่สดุของเมือง 

เยี่ยมชมหมูบา้นราเมง ชอ้ปป้ิงจุใจที่ SUSUKINO/MITSUI OUTLET/AEON PLAZA 
 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

ดว้ยเครื่องล าใหญ่ AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ 
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โปรแกรมการเดนิทาง  :  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

22.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟ 

 (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
23.55 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เทีย่วบินที ่XJ620   

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 
วนัทีส่อง  ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้ – เมืองบิเอะ บ่อน า้สีฟ้า – เมืองอาซา 
                            ฮิคาวา  - ช้อปป้ิง ออิอนพลาซ่า         (-L-) 

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่่น ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ    
*** บริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเคร่ืองบิน *** 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองการชมดอกไม ้น าท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์ 
แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกนัส่งกล่ินหอมยวนใจและต่ืนตา

ไปกบัแปลงดอกไมท้ั้งหมด 7สี 7สายพนัธ์ุเรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตดักบัสีของทอ้งฟ้า 
แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ท่ีน่ียงัมีผลิตภณัฑ์จากลาเวนเดอร์ทั้งของใช้
จ  าพวกน ้าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์แหง้หรือของกินอยา่งน ้ากล่ินลาเวนเดอร์ พุดด้ิงลาเวนเดอร์และท่ีพลาดไม่ได ้
คือไอศครีมลาเวนเดอร์ท่ีความหอมหวานจะช่วยดบัร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงของท่ีระลึกอ่ืนๆท่ีมีให้เลือกช็อป 
มีทัว่ทุกจุดในฟาร์ม*ช่วงท่ีชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม ทั้งน้ีจะบานหรือโรยข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง กรณียงัไม่มีดอกไมห้รือยงัไม่เปิดชมจะพาไปฟาร์มชิกิไซแทน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยบู่ริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อวา่ “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา จากนั้นน าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า Blue 
Pond หรือสระสีฟ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียว
ชมนั้น เป็นเพราะน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไป และ
ตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นให้เห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของ
น ้ าในบ่อสระสีฟ้าน้ีเกิดข้ึนด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเข่ือนเพื่อ
ป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงท่ีได้ระเบิดไป
แลว้คร้ังหน่ึง จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า 
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อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง 
คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั : ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่าม  เมืองอาซาฮิคาวา  - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – HELLO KITTY CAFÉ – 
โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – ช้อปป้ิงย่านทานูก ิโคจิ                                                                    (B-L-D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนท่ีลาด
ต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่  

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ถือเป็นไฮไลท์!!! คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 
1923 โดยสร้างข้ึนจากการ ถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขน
ถ่ายสินค้ามาเก็บไวท่ี้โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้ง
ประมาณ 2 เมตรเพื่อความสะดวกสวยงาม จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์

เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่าง
กนั  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของ

ตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  

เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ(Shiroi Koibito Park) 
เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi 
Koibio ของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด (คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) 
ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ
พิพิธภณัฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงผูเ้ขา้ชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุก้ก้ี หรือเขา้ร่วมกิ  
จกรรมเวร์ิคชอ้ปท าคุก้ก้ีดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัมีสนาม Shiroi Koibito 
Park สนามฟุตบอลท่ีเคยเป็นสถานท่ีแข่งขนัฟุตบอลทอ้งถ่ิน J-Leag  ue 
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อีกด้วยอิสระช้อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก 
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ 
ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย 
ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4) พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทเิช่น  
 ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั : APA SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่  ซับโปโร -  ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด  -  
                            ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เลต็                                   (B-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นบัเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมยันั้นภายในตกแต่งอย่างหรูหราดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์ดาวห้า
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก อาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้
ประชาชนเขา้ชมห้องท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ ตวัอาคารและ
หอนาฬิกาสร้างข้ึนจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากท่ี มี

การสร้างเมืองซบัโปโร ตวันาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston น าท่านชม 
สวนสาธารณะโอโดริ  (大通公園 โอโดริ โคเอ็ง  ) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนครซัป
โปะโระ เมืองเอกของจังหวดัฮกไกโด  ค าว่า "โอโดริ" ในภาษาญ่ีปุ่นมีความหมายว่า "ทางเดินท่ีกว้าง" 
สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ผา่นอาคารกวา่ 12 ช่วงตึก มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 78,901 ตาราง
เมตร ในอดีตเม่ือคร้ังเร่ิมวางผงัเมือง มนัถูกวางแผนไวใ้ห้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนท่ีจะกลายเป็น
สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจดัท่ีสวนสาธารณะแห่งน้ี อาทิ เทศกาลดอกไลลกัซปั
โปะโระ, เทศกาลหิมะซัปโปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ซัปโปะโระทีวีทาว
เวอร์ และใกลเ้คียงยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์จดหมายเหตุนครซปัโปะโระ ท่านสามารถข้ึนลิฟทสู่์ 
SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทศันียภาพของเมืองซปัโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็นพระเอกของเมือง (ไม่รวม
ค่าขึ้นลิฟท์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 750 เยน)จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) เป็นศาล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยุคเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมา
ประทบัทั้งหมด 4 องค ์คอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข จากศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อ
กบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน (ในฤดูร้อน วนัท่ี 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะ
จดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไปตามถนน ) (ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน บริเวณน่ีถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดอีกจุดหน่ึงของซัปโปโร)จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ 
ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ภายในร้านจะมีจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ มี

แบรนด์ต่างๆ ทั้ง louis Vuitton, Gucci , Coach , Prada เป็นตน้ 
อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านสู่ Duty-free   
อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ 
ตามอธัยาศยั   จากนั้นสู่  มิสชุยเอาเล้ตท์ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพื้นท่ี
ขนาดใหญ่แห่งแรก ของฮอกไกโด  มีสินค้าแบรนด์ ต่างๆ 
จ าหน่ายเส้ือผ้าผู ้หญิง ผู ้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า  และมี
ร้านอาหารใหเ้ลือกมากมาย  

**อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่กั APA SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า   ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ                                                                                                  (B/-/-) 

เช้า       บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)     
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด  

09.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซะ โดยสายแอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบิน XJ 621  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที/มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
ทั้งนีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ละเอยีดก่อนจองทวัร์ทุกคร้ัง 

เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

6 – 10 กรกฏาคม 2561 38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 25,900 บาท/ท่าน 
27 - 31 กรกฏาคม 2561 

วนัหยุดยาว*อาสาฬหบูชา* 
40,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
1. ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
2. เด็กอายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากบั ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  
กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ  

1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้จ้า 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้จ้า 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินท่ีระบุ   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น  
ท่านละ 3,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิ
บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีา
เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิม ตามประกาศเก็บค่าธรรมท่ีสถานฑูตญ่ีปุ่น
แจง้มาและค่าบริการยืน่สมคัร** 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการเตม็จ านวน ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

***ในกรณทีีว่นัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วนั** 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. หากท าการจองและช าระค่ามดัจ ามาในช่วงเวลานอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัฯ จะไม่ท าการคืน

เงินท่ีช าระมาแลว้  
4. หากท าการจองและช าระยอดทั้งหมดในช่วงเวลานอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัจะยดึมดัจ า และ

คืนส่วนท่ีเหลือ  
5. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

6. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย
จริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การ
จองท่ีพกัฯลฯ 

7. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
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8. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด
ท าการของทางบริษทั 

9. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 


