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

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

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

ซือ้ของฝากทอ้งถ่ินที่มช่ืีอเสยีงท่ีสดุของเกาะฮอกไกโด “ชอ็คโกแลตอชิยิะ”  

ทัวร์คุณภาพบริการน ้าดืม่ญ่ีปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 

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

วันแรกวันแรก  ทา่อากาศยานดอนเมืองทา่อากาศยานดอนเมือง  ––  สนามบนิชิโตเซ่สนามบนิชิโตเซ่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เท่ียวบนิท่ี XJ620 
 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 [บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ดืม่บนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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08.25 น.  เดนิทางถึง สนามบนิชิโตเซ ่ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  
 น าทา่นชม เนินพระพุทธเจ้า ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่ง

ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 
13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นท่ีจะ
สามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลง สรา้งไวเ้พ่ือเป็นพทุธศลิป์ให้
คนรุน่ตอ่ๆไป เพ่ือสกัการบชูา  

 น าทา่นมุง่หนา้สู่ ภูเขาเทนงุ เปล่ียนอิรยิาบถในการชมวิวมมุสงูดว้ยการ น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ ขึน้ไปยงัยอด
เขาเทนง ุท่ีความสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาที เป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ทา่เรือ และ
อา่วอิชิการไิดท้ัง้หมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟท่ีสวา่งไสว นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของท่ีระลกึ และ
ภตัตาคารหรูส าหรบัรบัประทานอาหารและชมวิวไปพรอ้มๆกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่กบัอา่วโอตารุ 

ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนสง่สินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัทา่เรือบรเิวณปากอา่ว ใหท้่านเดินเลน่ 
พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กับอาคาร โกดงัเก่าแก่รมิคลองสดุ คลาสสิก และวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม  

 น าทา่นสู ่ถนนซาไกมาจิ ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตัง้อยูไ่มไ่กลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ “รา้น
เครื่องแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” อีกทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ 
ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอรอ่ยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งรา้นช่ือดงั Le TAO มีใหท้า่นไดช้ิมลิม้
ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายรา้น อีกทัง้ยงัมีของท่ีระลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นเดนิชมไดต้าม
อธัยาศยั บนถนนเสน้นีเ้ช่ือมตอ่กบัถนนสายสชูิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยรา้น ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงรา้นท่ีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง “สินค้าเคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดับ
คุณภาพดทีีร้่านค้าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้
มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น หรือวา่จะเป็น
อาหารเสรมิคณุภาพดีซึ่งไมส่ามารถหาซือ้จากท่ีไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อิออนพลาซ่า ศนูยร์วมแหง่สินคา้นานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

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

วันทีส่ามวันทีส่าม  โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะโรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ  --  ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกโิคจิตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกโิคจิ  --  พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ัปโปโรพพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ัปโปโร  ––  
ย่านซซึึกโินะย่านซซึึกโินะ  

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

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้เดินทางสู ่โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์  ท่ีถือเป็นแหลง่ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุของเกาะฮอกไกโด บรเิวณทางเขา้ทา่นจะไดส้มัผสัธีมการจดัแสดงตกแตง่สถานท่ีไดอ้ยา่งสวยงาม
ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมมุยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หนา้หอนาฬิกา ผลิตภณัฑท่ี์ขึน้ช่ือของท่ีน่ีคือคุก้
กี ้Shiroi Koibio คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาวท่ีแสนอรอ่ย ใหท้า่นเลือกชิม และเลือกซือ้ช็อคโกแลตแบบ
ตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลท่ีเคยเป็นสถานท่ีแขง่ขนั
ฟตุบอลทอ้งถ่ิน J-League อีกดว้ย  
น าทา่นสู ่ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นีส้รา้งขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแหง่นีรู้จ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส้ว่นใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซือ้ท่ีทา่เรือเลยทีเดียว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมีทัง้
นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึน้ช่ือเรื่อง ไขห่อย
เมน่และไขป่ลาแซลมอ่น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นสูย่่าน ทานูกิโคจิ ทา่นจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส ์

กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลกึ เสือ้ผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ น าทา่นสู ่พิพธิภัณฑเ์บียร์

ซัปโปโร เปิดเม่ือปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภณัฑจ์ะแนะน าประวตัขิองเบียรใ์นญ่ีปุ่ น 
และกระบวนการขัน้ตอนการผลิตเบียร ์มาจดัเป็นนิทรรศการ ถดัจากพิพิธภณัฑเ์ป็นท่ีตัง้ของสวนเบียรซ์ปัโปโร
(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี
บรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร ์(ท่านสามารถซือ้เบียรใ์นราคาพิเศษไดท่ี้น่ี) 
น าทา่นสู ่ย่านซึซึกิโนะ ซึ่งเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ อปุกรณอิ์เลคทรอนิคส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่นมากมาย และ
ยงัเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ยนกัทอ่งเท่ียวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีรา้นรวงท่ีขายราเม็ง
มากมายจนไดร้บัการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่รา้นราเม็งใจกลางเมืองซปั
โปโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/


Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 

E mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  

 

 

 

 

@ เลือกซือ้เมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,900 บาท  *** พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บรกิารดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ท้ัง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาติ
สดใหมจ่ากทะเล อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ดี พรอ้มผกัสดๆ บรกิารแบบอิ่มไมอ่ัน้  
**กรุณาแจ้งซือ้บริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านัน้...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่
ระบุ** 
 พักที ่APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

วันทีส่ี่วันทีส่ี่    เมืองฟุราโน่เมืองฟุราโน่--  โทมิตะฟารม์(ทุง่ลาเวนเดอร)์ โทมิตะฟารม์(ทุง่ลาเวนเดอร)์ --  น่ังรถไฟโนโรโกะ น่ังรถไฟโนโรโกะ --  เมืองบเิอะ เมืองบเิอะ --    
                                      เนินสี่ฤด ู(เนินสี่ฤด ู(SSHHIIKKIISSAAII  NNOO  OOKKAA))  --  บ่อน า้สีฟ้าใส (บ่อน า้สีฟ้าใส (BBLLUUEE  PPOONNDD))  --  มิตซุย เอาทเ์ล็ตมิตซุย เอาทเ์ล็ต  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟุราโน่ เพ่ือน าทา่นเขา้สู่ "โทมิตะฟารม์" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์
ไฮไลท ์ในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ท่ีดงึดดูใหน้กัทอ่งเท่ียวมากมายมาเท่ียวชม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่ง
เตม็อิ่มทา่มกลางดอกไมห้ลากสีสนั ท่ีแข่งกนับานไมเ่พียงแคทุ่ง่ลาเวนเดอรเ์ทา่นัน้ ภายในสวนยงัมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรบัผูม้าท่องเท่ียว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ชัน้
ยอด ท่ีสกดักลิ่นและสารอนัเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร ์(ความสวยงามของดอกไมน้านาชนิดขึน้อยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 
จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้สู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพเิศษชื่อ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีใ้หบ้รกิารระหวา่ง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสดุสายท่ี Furano จะใหบ้รกิารเฉพาะหนา้รอ้นช่วงท่ีดอกลาเวนเดอรบ์าน ท่ีพิเศษคือ
รถไฟขบวนนีจ้ะตกแตง่เลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีท่ีนั่งพิเศษเกา้อีจ้ะหนัขา้งออกชมวิว
ดา้นขา้งแนวภเูขาสวยงามมาก เมืองแหง่ทุง่ดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาตอินัแสนบริสทุธ์ิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นสู ่เนินส่ีฤดู (Shikisai no Oka) เนินเขากวา้งใหญ่ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธุน์บั 10 ชนิดปลกูเรียงรายสลบัสี
กนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุง่ถ่ายรูป และชมความงามของแหง่สีสนัของดอกไมท่ี้ไกลสดุลกูตา 
ระหวา่งกลางเดือนมิถนุายน-สงิหาคม ทางสวนจะท าการจดัสรรปลูกดอกไมน้านาชนิดสลบัสสีนัใหเ้หน็อยา่ง
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืน่ๆอกีมากมายทีเ่วียน
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สลบักนัแสดงความสวยงามใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลึกและประทบัใจ (ความสวยงามของดอกไมขึ้น้อยูก่บั
สภาพอากาศ)  

 จากนัน้น าทา่นชม บ่อน า้สีฟ้า หรือ BLUE POND บอ่น า้สสีฟ้าท่ีเกิดจากความบงัเอิญท่ีเกิดจากการสรา้ง
เข่ือนนเพ่ือไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟท่ีเกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มือง โดยท่ี
กน้บอ่น า้แหง่นีจ้ะมีแรธ่าตท่ีุเกิดจากโคลนภเูขาไฟท าใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไมท่ี้โผลอ่อกมา
จากพืน้ผิวน า้ ท าใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบอ่น า้แหง่นีจ้ะมีความสวยงามแตกตา่งไป
ตามแตล่ะฤดกูาลอีกดว้ย  
น าทา่นเดนิทางสู ่ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ล็ต ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทั่วโลก อาทิเชน่ Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทกุคนตัง้แตส่ินคา้แฟชั่นหญิงชายและเดก็ จนถึงอปุกรณกี์ฬา
และสินคา้ทั่วไป นอกจากนีภ้ายในหา้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทัง้ชอ้ป และ ชิมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร) 
 พักที ่AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

วันทีห่า้วันทีห่า้  สนามบนิชิโตเซ่ สนามบนิชิโตเซ่ --  ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.40 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เท่ียวบนิท่ี XJ621 
15.35 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

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

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมตา่งๆท่ีระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัยา่น และสถานท่ีตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านงึถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ก าหนดการเดินทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

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

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

 
@ทีน่ั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกคา้มีความตอ้งการซือ้ระบหุมายเลขทีน่ั่งลว่งหนา้ มีคา่ใชจ่้ายเพิ่มเตมิเร่ิมตน้ 400 บาท/ท่าน/เทีย่ว 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.คา่ทวัรร์วมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ไมร่วมถงึตั๋วเครื่องบิน)  

2.คา่ตั๋วเครื่องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้ถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลิกการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัวนัท่ีสง่เมลแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นบัวนัท่ีสง่เมลแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบรษิัทฯ จะไมท่  าการเก็บเอกสารจรงิใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอรต์ทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พร้อมระบุ
ห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พรอ้มส ารองท่ีนั่ง หรือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (เฉพาะคา่ทวัร)์ 
o ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์
o คา่ธรรมเนียมน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 7/1/2563) 
o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) 
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o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ  ่ากว่า 1เดือน 
วงเงินทนุชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดนิทาง  

o การบริการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถทีญ่ี่ปุ่น 2,000 บาท/ทา่น/ทริป ช าระกับเจ้าหน้าทีส่่งทวัร ์ณ สนามบนิ  

(หากบรกิารดี ท่านมีความประทบัใจ สามารถใหส้ินน า้ใจเพิ่มเติมไดก้บัมคัคเุทศกโ์ดยตรง) 
o คา่ท าหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีบรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร  ์
o คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน)  

หรือ ซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่มลว่งหนา้ก่อนเดนิทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จา่ยเพิ่ม 750 บาท/เท่ียว/ทา่น) 
o คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
o คา่เปล่ียนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรือเปล่ียนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o คา่ธรรมเนียมน า้มนัท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภททอ่งเท่ียวระยะสัน้ (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดนิทางตา่งชาต)ิ 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไมถ่ึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีทา่นมีการเดินทางดว้ยตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส  ารองที่นั่ง หากไมม่ีการแจง้เรือ่งไว ้จะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเครือ่งบินดงักลา่วได ้

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตั๋วทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเครือ่งบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนคา่บรกิารได ้ 
o คา่บรกิารท่ีทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ทา่นจะขอคืนคา่บรกิารไมไ่ด ้ 
o ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรฐับาล

ญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรอืไปท างาน หรอืมวีตัถปุระสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งยื่นขอวซีา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือ
อ านาจและความรบัผิดชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรอืทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอื่นๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถ
รอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการ
ติดตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
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o บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรอื คนตา่งดา้วที่พ านกั
อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ท่ีช่วยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถือและค านงึถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 
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