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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ 

จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ชิโตเสะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟารม์ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - อาซาฮิกาว่า - ชอ้ปป้ิงอิออน 

 

08.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่น

แล้ว  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทอืกเขาไทเซท็สึ และเทอืกเขายูบาริ ท าให้เมือง

ฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โดยเฉพาะดอกไม้ น าท่านสู่ โทมิตะ ฟารม์ ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิด

ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน , ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปป้ี ในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป** (ช่วงเวลา

ดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มท่ี ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม) **  อิสระให้ท่านช่ืนชมความงามของทุ่งดอกไม้ที่

ไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง  

เท่ียง  บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ 

สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธ์ุชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่ง

ดอกไม้หลากสี ที่ได้รับค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุ ก

ท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca เป็นต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมในสวนดอกไม)้  

 

 

 

 หลังจากเข้าที่พักแล้ว น าท่านช้อปป้ิงยังห้างสรรพสินค้า หา้งจัสโกอิ้ออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 

อาทเิช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ** 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

พกัท่ี  โรงแรม  SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

  

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) สวนผลไมย้ามาโมโตะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้ า

โบราณ - ดิวตี้ ฟรี - มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต - บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต าหรบั + ขาปู 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไมย้ามาโมโตะ ตั้งอยู่ในเมืองโยอิจิ สวนผลไม้แห่งนี้ เพาะปลูกผลไม้มากมายหลากหลายชนิด

ตั้งแต่เชอร์ร่ีสตรอว์เบอร์ร่ี สาลี่ องุ่น บลูเบอร์ร่ี ลูกพีช แอปเป้ิล เกาลัด และอ่ืนๆ และไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ก็คือ เชอร์ร่ี! 

เพราะสวนผลไม้ยามาโมโตะเพาะเชอร์ร่ีสายพันธ์ุดังๆ อย่าง “ซาโตนิชิกิ (Sato Nishiki)” ที่ขึ้นช่ือเร่ืองเนื้ อที่นุ่มและรส

หวานอมเปร้ียวช่ืนใจ (ไม่รวมค่าเขา้เก็บผลไม ้(ทานไม่จ ากดั) ท่านละ 1,200 เยนโดยประมาณ) 
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ตารางแสดงปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลไม ้

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วน

ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่น

และประเทศในแถบยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ  

คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่

โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง 
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น าท่านเดินชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์

กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง  

 

 

 นอกจากนี้ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน ้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่

เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง 

Otaru นาฬิกานี้ จะพ่นไอน ้าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับ

นาฬิกาไอน ้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชม

ที่แคนนาดากันนะจ๊ะ 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็

ต้องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตตี้  ที่ท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไปเยี่ยมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลย 
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ไปได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้

เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลังแก้วจะมีการสกรีนค าว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วกจ็ะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคากจ็ะ

แตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อแก้วพร้อมเคร่ืองดื่มเรียบร้อยแล้วสามารถเติมเคร่ืองดื่มฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเคร่ืองดื่ม

เรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยที่บริเวณช้ันสองได้เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากนั่งบริเวณช้ันหนึ่งจะเป็นโซนขายของ

ที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู้กาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักกต็ามแต่สะดวกเลยค่ะ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ ไม่ทันไร กจ็ะเจอร้านถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั้งทีต้องไม่พลาด 

LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ใหน้ัง่ทานและสามารถสัง่กลบัได ้ ซึ่งบางวันอาจจะต้องรอคิวกัน

สักนิดนึง  สิ่งต้องห้ามกค็ือ ห้ามพลาดที่จะลิ้ มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้ วกลับมาเป็นของฝาก

บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้ นที่

นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่งกว่านี้แล้วววว  

 มากันที่ร้านแนะน าร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านนี้กค็ือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึ่งจุดเด่นของร้านนี้กค็ือไอศกรีมนั่นเอง

ค่ะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนื้ อนุ่มละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองช้ัน ซึ่งช้ันที่สองจะเป็นโซน

ร้านอาหาร การตกแต่งร้านกไ็ม่พลาดที่จะตกแต่งไปด้วยสนูปป้ีทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองดื่มแล้ว 

ทางร้านยังจ าหน่ายของที่ระลึกเก่ียวกับสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย 

  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ

เลือกซื้ อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและ

แบรนด์ดังของญ่ีปุ่น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากที่ไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น 

อิสระให้ท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงท่ีมิตซุย เอ้าท์เล็ต  (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟช่ัน

ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach 

Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟช่ันหญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์กีฬา 

และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge 

ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต าหรบั+ขาปู 

พกัท่ี  โรงแรม THE B HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทาง) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเตม็วัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้ง

ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มร้ีาน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ช้ัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 

เมตร จึงมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็น

ทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก 

ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิ

โน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะ

โอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิด

ไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภัตตาคาร 

สถานบันเทงิเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอก

ซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาด

แห่งนี้ รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น 

ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้ อที่  ท่ าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

 

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

03 – 07 มิถุนายน 2563 

(วนัเฉลิมฯ พระราชินี) 
27,999 10,000 17,999 

10 – 14 มิถุนายน 2563 25,999 10,000 15,999 

17 – 21 มิถุนายน 2563 25,999 10,000 15,999 

02 – 06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา) 
31,999 10,000 21,999 

08 – 12 กรกฎาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

09 – 13 กรกฎาคม 2563 29,999 10,000 19,999 

15 – 19 กรกฎาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

16 – 20 กรกฎาคม 2563 29,999 10,000 19,999 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 28,999 10,000 18,999 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 29,999 10,000 19,999 

05 – 09 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

06 – 10 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 
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13 – 17 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

19 – 23 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

20 – 24 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

26 – 30 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

27 – 31 สิงหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

09 – 13 กนัยายน 2563 26,999 10,000 16,999 

10 – 14 กนัยายน 2563 26,999 10,000 16,999 

16 – 20 กนัยายน 2563 26,999 10,000 16,999 

17 – 21 กนัยายน 2563 26,999 10,000 16,999 

 

** บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่า

ทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัว

ท่านเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 17,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทั

ฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 

วนัก่อนการเดินทาง 
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หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์มมี่ราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยท่ีสนามบิน ** 

 

ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ฮ่องกง มาเก๊า 

ไต้หวนั จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสัง่ซ้ือซิม 

สามารถสัง่ซ้ือไดก้บัทางเจ้าหนา้ท่ี และช าระเงินพรอ้มมดัจ าค่าทวัร ์หรือค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู ้ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ี ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 

บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 17,000 บาท/ต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว

สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น า

เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ** ในกรณีท่ีวันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งน้ีทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

ค่าท่ีพกั ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ **  
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3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงิน

มัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ 

เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 


