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เยอืนดนิแดนอาทติย์อุทยั สัมผสัความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด 
เปิดประสบการณ์ทีพ่กัแห่งใหม่ พร้อมห้องพกัสุดหรูที ่CLUB MED TOMAMU และขึน้กระเช้าดูทะเลหมอก

ที ่Unkai Terrace 
ชีวติดีด๊ทีีทุ่่งดอกลาเวนเดอร์ผสมดอกไม้หลากสีสัน ณ โทมติะฟาร์ม                                
เยีย่มชมบ่อน า้สีฟ้า สัมผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมอืงโอตารุ  

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ทีข่ึน้ช่ือทีสุ่ดของเมือง 
พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

ด้วยเคร่ืองล าใหญ่ AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
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โปรแกรมการเดนิทาง  :  
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) 

22.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมอืง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟ 

 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
23.55 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น เที่ยวบินที่ XJ620   

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 
วันที่สอง  ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) –โอบิฮิโระ – สวนโทคาจิ – ปราสาทไวน์อิเคดะ - คลับเมด โทมามุ รีสอร์ท (-L-D) 

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ    
น าท่านเดินทางสู่เมืองโอบิฮิโระ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ไดรั้บการวางผงัเมือง
โดยเลียนแบบมาจากกรุงวอชิงตนั ดี ซี ของสหรัฐอเมริกาเมืองโอบิฮิ
โระถือเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทศันียภาพอนังดงาม จน
กลายเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลก 
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  สวนโทคาจิ  เป็นสวนที่ มี จุดถ่ายรูปที่ มี
เอกลกัษณ์พเิศษ เป็นนาฬิกาดอกไมข้นาดใหญ่ช่ือว่า “ฮานัคคุ” ที่มีเส้น
ผ่านศูนยก์ลางถึง 18 เมตร และมีเข็มวินาทียาว 10.10 เมตรเคยได้ลง 
THE GUINNESS BOOK OF RECORDS ในฐานะนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทไวน์อิเคดะ แหล่งผลิตไวน์รสเลิศของ เกาะฮอกไกโดตั้งอยูท่างตะวนัออกของเมือง  
โอบิฮิโระ น าท่านชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และประวติัความเป็นมาตั้งแต่การเร่ิมเก็บเก่ียวผลองุ่นน ามาผ่าน
กระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอน จนไดไ้วน์รสชาตินุ่ม ละมุนล้ิน และยิง่ไปกว่านั้นที่น่ีก็ยงัมี
ผลิตภณัฑไ์วน์ใหท้่านไดล้องชิมและเลือกซ้ืออยา่งหลากหลายอีกดว้ยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คลับเมด โทมามุ 
รีสอร์ท (CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO) สวรรคข์องการพกัผ่อนที่เพิ่งเปิดตวัอยา่งเป็นทางการไปเม่ือ
ตน้เดือนธนัวาคมที่ผ่านมาให้บริการแบบ All inclusive พร้อมอาหารนานาชาติ,อาหารญี่ปุ่ น,เคร่ืองด่ืมรวมทั้ง 
Alcohol และ Non-Alcohol แบบไม่จ ากดั,การแสดงโชวสุ์ดอลงัการทุกค ่าคืน,ปาร์ต้ีสงัสรรคส์นุกสนาน 
- Mina-Mina Beach ส าหรับท่านที่อยากสมัผสัอากาศแบบซัมเมอร์ ตอ้งแวะมาเที่ยวชายหาดในร่ม สระว่ายน ้ า
ที่น่ีมีคล่ืนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ นตั้งอยูภ่ายใตอ้าคารที่มีประจกใสล้อมรอบและมีการควบคุมอุณหภูมิ
คงทีอ่ยูท่ี่ 30 °C เท่านั้น 

 

https://www.rakyimtour.com/tour/japan/
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19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั ITARA RESTAURANT  
 ซ่ึงมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และท่านยัง

สามารถส่ังเคร่ืองดื่ม ไวน์ หรือ เบียร์ แบบไม่จ ากัดที่ห้องอาหาร 

 
21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงทางที่คลบัเมดไดเ้ตรียมไวเ้พื่อตอ้นรับผูท้ี่เดินทาง

มาเยอืน ที่บริเวณ THEATRE หรือ UNKAI BAR พร้อมทั้งบริการเคร่ืองดื่มแบบ ALCOHOL และ NON-

ALCHOHOL แบบไม่จ ากัด อีกทั้งท่านยังได้รับชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด (G.O. ) ส าหรับการต้อนรับ

ทุกท่าน  

 
ช่วงดึก  เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัด์ิ 

 
 พักที่ : CLUB ROOM CLUB MED TOMAMU  
 

วันที่สาม  UNKAI TERRACE - บ่อน ้าสีฟ้า BLUE POND – โทมิตะฟาร์ม - CLUB MED TOMAMU  (B-L-D) 
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 น าท่านเดินทางสู่ UNKAI TERRACE โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อรับชมทะเลหมอกในตอนซ่ึงท่านจะได้เห็น
ทศันียภาพของ เมืองโทมามุ ท่ามกลางสายหมอกและ 
หลังจากนั้นเราจะพาทุกท่านกลับไปที่ CLUB MED TOMAMU เพื่อรับประทานอาหารเช้านานาชาติที่
หอ้งอาหาร ITARA RESTAURANT แบบไม่จัดกัดทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม CLUB MED TOMAMU  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยบู่ริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ื้อว่า “Small 
Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา จากนั้นน าท่านชม บ่อน ้าสี
ฟ้า Blue Pond หรือสระสีฟ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไก
โด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็นเพราะน ้ าสีฟ้าที่สดใส
เกินกวา่บ่อน ้ าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจ านวนมากที่สะทอ้นให้
เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน ้ าในบ่อสระสีฟ้าน้ีเกิดขึ้นด้วย
ความบงัเอิญหลงัการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา
ไฟบริเวณใกลเ้คียงที่ไดร้ะเบิดไปแลว้คร้ังหน่ึง น าท่านเดินทางสู่เมืองฟู
ราโน่ เมืองที่ขึ้นช่ือในเร่ืองการชมดอกไม้ น าท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม 
ฟาร์มลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ซ่ึงที่น่ีท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกนัส่งกล่ินหอม
ยวนใจและตื่นตา 

  ไปกบัแปลงดอกไมท้ั้งหมด 7สี 7สายพนัธุเ์รียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตดักบัสีของทอ้งฟ้า 
  แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที่น่ียงัมีผลิตภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์ทั้งของใช้
  จ าพวกน ้ าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์แหง้หรือของกินอยา่งน ้ ากล่ินลาเวนเดอร์ พดุด้ิงลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได ้
  คือไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะช่วยดบัร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงของที่ระลึกอ่ืนๆที่มีให้เลือกช็อป 
  มีทัว่ทุกจุดในฟาร์ม*ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม ทั้งน้ีจะบานหรือโรยขึ้นอยู่
  กบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง กรณียงัไม่มีดอกไมห้รือยงัไม่เปิดชมจะพาไปฟาร์มชิกิไซแทน  
บ่าย สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่คลับเมด โทมาม ุ
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 หลงัจากที่กลบัจากโทมิตะฟาร์มลาเวนเดอร์ จากนั้นเราจะน าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั CLUB MED TOMAMU 
และ สามารถสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรม ภายในรีสอร์ท แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น คลาสสอนยิงธนู, ฟิตเนต 

, ฟลายอ้ิง ทราปีซ, คลาสสอนโยคะ, แบตมินตัน , เดินส ารวจธรรมชาติรอบๆรีสอร์ท และ อ่ืนๆอีกมากมาย 
(สามารถเช็คตารางได้ที่รีสอร์ทอีกคร้ังนึง) อีกทั้งท่านยังสามารถดื่มเคร่ืองดืม่ Alcohol และ Non-Alcohol แบบ
ไม่จ ากัด ได้ที่ UNKAI BAR  

 
เย็น รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร HAKU (SPECIAL RESTAURANT) และ ปาร์ตีสุ้ดมันส์  

 หลังจากที่ท่านได้ร่วมกิจกรรมกบัทางคลับเมดไปแล้ว วนัน้ีท่านยงัได้รับประทานอาหารที่ HAKU ซ่ึงเป็น
ห้องอาหารไฮไลทข์องทางคลับเมด ที่เป็นห้องอาหารแบบ YAKINIKU หรือ อาหารป้ิงย่างนั่นเอง อีกทั้งใน
หอ้งอาหารท่านยงัสามารถสัง่ เบียร์ หรือ ไวน์ แบบไม่จ ากดั หลงัจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จแลว้ ท่านยงั
สามารถไปดูการแสดงที่บริเวณ THEATRE ซ่ึงติดกบับริเวณ UNKAI BAR และท่านยังสามารถส่ังเคร่ืองดื่ม 
ALCOHOL และ NON-ALCOHOL มากมายหลายเมนูเคร่ืองดื่ม ได้แบบไม่จ ากัด และ หลังจากที่ดูการแสดง

เสร็จท่านยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ต้ีสุดมันส์กับ ทางเจ้าหน้าที่ G.O. ที่ บริเวณ UNKAI BAR 

 
ช่วงดึก  เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัด์ิ 
  พักที่ : CLUB ROOM CLUB MED TOMAMU 
วันที่ส่ี  ซับโปโร -  ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด  -  
                            ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต                                   (B-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซัปโปโร 
และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกี
และกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 
1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณ
โดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่  บรรยากาศสุดแสนโรแมน 
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ติก ถือเป็นไฮไลท!์!! คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการ ถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเส้นทางการ
ขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้
เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 
เมตรเพื่อความสะดวกสวยงาม จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบ
ต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกนั  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุ
เกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้
อีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่ นในสมยันั้นภายในตกแต่งอยา่งหรูหราดา้นหน้ามีสัญลกัษณ์ดาวห้า
แฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท  าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้
ประชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ ตวัอาคารและ
หอนาฬิกาสร้างขึ้ นจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่ มี

การสร้างเมืองซบัโปโร ตวันาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston  
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น  
 ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก : APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)     
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด  

09.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซะ โดยสายแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 621  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที/มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
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หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั  

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนจองทัวร์ทุกคร้ัง 

เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

20 – 24  มถิุนายน 2561 41,900 บาท/ท่าน 15,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 
6 – 10 กรกฏาคม 2561 41,900 บาท/ท่าน 15,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 
27 - 31 กรกฏาคม 2561 

วนัหยุดยาว*อาสาฬหบูชา* 
43,900 บาท/ท่าน 15,000บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน 

5 – 9 กนัยายน 2561 41,900 บาท/ท่าน 15,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 
26 – 30  กนัยายน 2561 41,900 บาท/ท่าน 15,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทิป เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ  

1. ต๋ัวเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมอืง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้จ้า 
2. ส่ิงทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้จ้า 
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อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินท่ีระบุ   ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

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

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่า
เขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ตามประกาศเก็บค่าธรรมท่ีสถานฑูตญ่ีปุ่น
แจง้มาและค่าบริการยืน่สมคัร** 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่
ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละ
สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการเต็มจ านวน ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

***ในกรณทีีว่นัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วนั** 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. หากท าการจองและช าระค่ามดัจ ามาในช่วงเวลานอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัฯ จะไม่ท าการคืนเงินท่ีช าระมาแลว้  
4. หากท าการจองและช าระยอดทั้งหมดในช่วงเวลานอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัจะยดึมดัจ า และคืนส่วนท่ีเหลือ  
5. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

6. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

7. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
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8. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุด
ท าการของทางบริษทั 

9. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมี
วีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ 
เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้  
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสาย
การบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน
เท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 


