
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5D3N (XJ) 

ซัปโปโร-โอตารุ-บเิอะ-เนินสี่ฤด ู

ชมทุง่ลาเวนเดอร ์5วัน 3คืน 

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1  
โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ) 

ชม “โทมิตะฟารม์” สมัผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสทุธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด 
รวมถึงชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสีสนัสดใสสดุสวยดจุดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” และสมัผสั
ธรรมชาติดว้ยการ “น่ังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สดุแสนโรแมนติก  

ซือ้ของฝากทอ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ”  

ทัวร์คุณภาพบริการน ้าดื่มญี่ปุ่ น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 

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

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 
 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เครื่อง 
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เทีย่วบินที่ XJ620 
 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 [บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก+่น ้าดื่มบนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีสอง เนินพระพุทธเจ้า - น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - 

ดิวตีฟ้รี - อิออนพลาซ่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5D3N (XJ) 

   
08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  
 น าท่านชม เนินพระพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่ง

ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 
13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นที่จะ
สามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลง สรา้งไวเ้พื่อเป็นพทุธศิลป์ให้
คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสกัการบูชา  

 น าท่านมุ่งหนา้สู่ ภูเขาเทนงุ เปลี่ยนอิริยาบถในการชมวิวมมุสงูดว้ยการ น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ ขึน้ไปยงัยอด
เขาเทนงุ ที่ความสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาที เป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และ
อ่าวอิชิการิไดท้ัง้หมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลกึ และ
ภตัตาคารหรูส าหรบัรบัประทานอาหารและชมวิวไปพรอ้มๆกนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ 

ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอตุสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งนีไ้ดถู้กใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสนิคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น 
พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสดุ คลาสสิก และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม  

 น าท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ ย่านชอ้ปปิ้งส าคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ “รา้น
เครื่องแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” อีกทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ 
ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรา้นชื่อดงั Le TAO มีใหท้่านไดช้ิมลิม้
ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายรา้น อีกทัง้ยงัมีของที่ระลึกและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั บนถนนเสน้นีเ้ชื่อมต่อกบัถนนสายสชูิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยรา้น ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงรา้นที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้ง “สินค้าเคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบั
คุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์งัของญ่ีปุ่น หรือว่าจะเป็น
อาหารเสริมคณุภาพดีซึง่ไม่สามารถหาซือ้จากที่ไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 

 น าท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศนูยร์วมแห่งสนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
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  พักท่ี APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว   
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีสาม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - พิพิธภัณฑเ์บียรซ์ัปโปโร – 

ย่านซึซึกิโนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้เดนิทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์  ที่ถือเป็นแหล่งของฝากทอ้งถิ่นที่มี
ชื่อเสียงที่สดุของเกาะฮอกไกโด บรเิวณทางเขา้ท่านจะไดส้มัผสัธีมการจดัแสดงตกแต่งสถานที่ไดอ้ย่างสวยงาม
ราวกบัเมืองในเทพนิยาย และมีมมุยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หนา้หอนาฬิกา ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของที่นี่คือคุก้
กี ้Shiroi Koibio คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาวที่แสนอรอ่ย ใหท้่านเลือกชิม และเลือกซือ้ช็อคโกแลตแบบ
ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลทีเ่คยเป็นสถานที่แข่งขนั
ฟุตบอลทอ้งถิ่น J-League อีกดว้ย  
น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส้่วนใหญ่จะหา
ไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซือ้ที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมทีัง้
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่นีย่งัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ทานูกิโคจ ิท่านจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส ์

กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสือ้ผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ น าท่านสู่ พิพธิภัณฑเ์บียร์

ซัปโปโร เปิดเมื่อปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพพิิธภณัฑจ์ะแนะน าประวตัิของเบยีรใ์นญ่ีปุ่น 
และกระบวนการขัน้ตอนการผลิตเบียร ์มาจดัเป็นนทิรรศการ ถดัจากพิพิธภณัฑเ์ป็นที่ตัง้ของสวนเบียรซ์ปัโปโร
(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี
บรรยากาศสบายๆกบัการดื่มเบียร ์(ท่านสามารถซือ้เบียรใ์นราคาพิเศษไดท้ี่นี)่ 
น าท่านสู่ ยา่นซึซึกิโนะ ซึ่งเป็น แหล่งชอ้ปปิ้งสนิคา้ อปุกรณอิ์เลคทรอนคิส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่นมากมาย และ
ยงัเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเทีย่วนกัชิม อีกทัง้ยงัมีรา้นรวงที่ขายราเม็ง
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มากมายจนไดร้บัการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งรา้นราเมง็ใจกลางเมืองซปั
โปโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซือ้เมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** 
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อยา่ง” ท้ัง ปสูุไว ปขูน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาติ
สดใหมจ่ากทะเล อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ดี พรอ้มผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อัน้  
**กรุณาแจ้งซือ้บริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพ่ือยืนยันการได้รับบริการและราคาตามท่ี
ระบุ** 
 พักท่ี APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

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

วันท่ีส่ี  เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟารม์(ทุ่งลาเวนเดอร)์ - น่ังรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ -  

                   เนินส่ีฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน ้าสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาทเ์ล็ต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อน าท่านเขา้สู่ "โทมิตะฟารม์" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์
ไฮไลท ์ในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดดูใหน้กัท่องเทีย่วมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่าง
เต็มอ่ิมท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสนั ที่แข่งกนับานไม่เพยีงแค่ทุ่งลาเวนเดอรเ์ท่านัน้ ภายในสวนยงัมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรบัผูม้าท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ชัน้
ยอด ที่สกดักลิน่และสารอนัเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร ์(ความสวยงามของดอกไมน้านาชนิดขึน้อยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 
จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพเิศษช่ือ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีใ้หบ้รกิารระหว่าง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสดุสายที่ Furano จะใหบ้ริการเฉพาะหนา้รอ้นช่วงที่ดอกลาเวนเดอรบ์าน ที่พเิศษคือ
รถไฟขบวนนีจ้ะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที่นั่งพิเศษเกา้อีจ้ะหนัขา้งออกชมวิว
ดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสทุธ์ิ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านสู่ เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) เนนิเขากวา้งใหญท่ี่มีดอกไมน้านาพนัธุน์บั 10 ชนดิปลกูเรียงรายสลบัสี
กนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดนิลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนัของดอกไมท้ี่ไกลสดุลกูตา 
ระหว่างกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ทางสวนจะท าการจดัสรรปลูกดอกไมน้านาชนิดสลบัสีสนัใหเ้หน็อย่าง
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เชน่ Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอืน่ๆอีกมากมายทีเ่วียน
สลบักนัแสดงความสวยงามใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลึกและประทบัใจ (ความสวยงามของดอกไมข้ึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ)  

 จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน า้สสีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสรา้ง
เขื่อนนเพื่อไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดยที่
กน้บ่อน า้แหง่นีจ้ะมีแร่ธาตทุีเ่กิดจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้สีีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมท้ี่โผล่ออกมา
จากพืน้ผิวน า้ ท าใหม้ีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบ่อน า้แห่งนีจ้ะมีความสวยงามแตกต่างไป
ตามแต่ละฤดกูาลอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ ห้างมติซุย เอ้าทเ์ล็ต ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทั่วโลก อาทิเช่น Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทกุคนตัง้แต่สินคา้แฟชั่นหญิงชายและเดก็ จนถึงอปุกรณก์ีฬา
และสินคา้ทั่วไป นอกจากนีภ้ายในหา้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทัง้ชอ้ป และ ชิมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักท่ี AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

วันท่ีห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

09.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เทีย่วบินที่ XJ621 
15.35 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก+่น ้าดื่มบนเคร่ือง มือ้กลางวัน ส าหรับทุกท่าน] 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม 
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ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบรษิัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเทีย่วเป็นส าคญั โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

ก าหนดการเดินทาง   15-19 กรกฎาคม 2563 

อัตราค่าบริการ ส าหรบัคณะ 30 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่ 29,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  29,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 27,900 บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

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

 
@ท่ีน่ังตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดท่ีน่ังเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกคา้มีความตอ้งการซือ้ระบุหมายเลขทีน่ ั่งล่วงหนา้ มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมเริ่มตน้ 400 บาท/ท่าน/เทีย่ว 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัรร์วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ไมร่วมถึงตั๋วเครื่องบิน)  

2.ค่าตั๋วเครื่องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัวนัที่ส่งเมลแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร ์(นบัวนัที่ส่งเมลแจง้ยกเลกิ) 
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o เนื่องดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน พร้อมระบุ
ห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พรอ้มส ารองที่นั่ง หรือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เป็นอย่างชา้ 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร)์ 
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร ์
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบนิเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 7/1/2563) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดนิทาง  
o การบริการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
o น า้ดื่มที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
o ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถท่ีญี่ปุ่ น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ช าระกับเจ้าหน้าท่ีส่งทัวร ์ณ สนามบิน  

(หากบริการดี ท่านมีความประทบัใจ สามารถใหสิ้นน า้ใจเพิ่มเติมไดก้บัมคัคเุทศกโ์ดยตรง) 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน)  

หรือ ซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่มล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เทีย่ว/ท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเทีย่วระยะสัน้ (ส าหรบัผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างชาต)ิ 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
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o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ)  

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหกั้บเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เร่ืองไว ้จะไม่
สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเคร่ืองบินดงักล่าวได้ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหกั้บบริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน ดงันัน้หากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 
o ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรฐับาล

ญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั (หากผู้ย่ืนประสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งย่ืนขอวีซ่าตามปกติ)  

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ
อ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทัง้หมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหกั้บชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ านกั
อยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยั
ธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหายของ สัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


