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HB79 : Hokkaido Lavender “Save & Finn” 5วนั3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido Lavender Save & Finn 5วนั 3คนื 

 ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึภเูขาไฟโชวะ ฟรูาโน ่ 
โนโบรเิบทส ึ จโิกกดุาน ิ ภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขาอสุซุงั ฟารม์หมสีนี า้ตาล  โอตาร ุ คลองโอตาร ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้ ฟูราโน ่ฟารม์โทมติะ โรงงานชสีฟรูาโน ่เมอืงสวยบเิอะ Patchwork Road  

ซบัโปโร โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ  

***พกัออนเซ็น 1คนื ซปัโปโร 2คนื *** 
*Wifi on bus*แชอ่อนเซ็น*บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3ชนดิ+BBQ*มรีถ ไกด ์พาเทีย่วทกุวนั* 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งล าใหญ ่B767-200 
น า้หนกักระเป๋า 23 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

3-7 ก.ค. 29,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant7,000บาท 

7,500 34  

10-14ก.ค. 32,900 7,500 34 เต็ม 

17-21ก.ค. 38,900 7,500 34 เต็ม 

24-28ก.ค. 38,900 7,500 34  

31ก.ค.-4ส.ค. 38,900 7,500 34  
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วนัทีห่น ึง่       กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB*เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

 *เคาน์เตอร์สายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.30 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เทีย่วบนิที ่HB 7904  (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง ) 

วนัทีส่อง     สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกกดุาน ิ– น ัง่กระเชา้ข ึน้ภเูขาไฟโชวะชนิซงั -   
                  ฟารม์หมสีนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้ ) - ออนเซ็น     กลางวนั,เย็น 
 
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกเรือ่งการนดัหมายเวลา)  
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั !!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่
อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่
ของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่่าจะเป็นตน้ไม ,้ 
ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้น าท่านชม จิ
โกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุ
รอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

น าท่านเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ชมววิสูภู่เขาไฟอุสุ
ซงั (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั 
ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการ
สั่นสะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลใน
ฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พรอ้มบันทึกภาพเป็นที่ระลึก 
จากนัน้อสิระใหน้ าท่านเลอืกชมแหล่งอนุรักษ์ หมสีนี า้ตาล (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่เขา้ทา่นละ 600 เยน)  พันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ซึง่จะพบเฉพาะใน
เกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ตื่นตากับความน่ารัก
ของนอ้งหม  ี ตัวเล็กที่มอีายุ ตัง้แต่ 2 ขวบ จนถงึหมตีัวโตอายุ 12 ขวบ และ
ประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ี่ท าท่าทางตลกๆ ใหท้่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ 
หรอื นอนยกขารอขอแอ๊ปเป้ิล หรอืกวักมอืเรยีกขอเพือ่แลกกับการไดก้นิแอป
เป้ิลหรอืคกุกี ้อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความน่ารักของเหล่าหมสีนี ้าตาล 
พรอ้มบันทกึภาพความน่ารักตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะที่อยู่ใน
อุ ท ย า น ชิ โ ก ะท สึ โ ท ย ะ  เ ป็ น ที่ นิ ย ม ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว มี ค น ม า เยี่ ย ม ช ม ปี ล ะ  4  ล ้า น ค น 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  
หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิแชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: JOZANKEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม         โอตาร ุคลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ – ซปัโปโร –  
                      โรงงานช็อคโกแลต – ยา่นซูซูกโินะ    เชา้,กลางวนั ,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู 3ชนดิ ไมอ่ ัน้) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
  น าท่ าน เดินท างสู่  เมือ งโอตารุ  เมือ งท่ า

เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขายในช่วง
ปลายศตวรรษที่  19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึ
การตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่  ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตา
รุได รั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลาย
ประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคง
ความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จาก
ท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอื
ใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้
รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น า
ท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่
ชม และเลือกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร ีใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่ง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะไดช้ม
กล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท า
กล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มี
บรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์
ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารัก
มากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที่ท่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง 
อสิระถา่ยภาพเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 

(ชมดา้นนอก)แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงาน
ถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ด
ของทีน่ีค่อื  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่ ย่าน
ซูซูกโินะ คอืบรเิวณรอบ ๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ัดลงมาทางใตจ้ากสวน
โอโดร ิถอืเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กัน รอบ ๆ 
บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์
คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย 
บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนู
และบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  
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ค า่  รบัประทานอาหาค า่ทีภ่ตัตาคาร พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป3ูชนดิ+BBQ  
                       แบบไมอ่ ัน้  (มือ้ที5่)  
                     หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั    

ทีพ่ัก: Sunroute New Sapporo Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงฟูราโน ่– ฟารม์โทมติะ ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ - Furano Cheese Factory - เมอืงบเิอะ  
               Patchwork road – ซปัโปโร     เชา้,กลางวนั   
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการชมดอกไม ้ จากนัน้น า ทา่นไปชมโทมติะฟารม์ ฟารม์

ลาเวนเดอร ์แห่งแรกของเมอืงฟรุาโน่  ซึง่ทีน่ีท่่านจะไดพ้บกกับ ทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กนั สง่กลิน่หอม
ยวนใจและตื่น ตาไปกบัแปลงดอก ที่ตง้ัใจปลูก  ดอกไมทัง้ัหมด 7 ส ี7 สายพันธุ์เรยีงราย  เป็นแปลงยาว
เปรยีบเสมอืนสขีอง สายรุง้ตัดกับ ทอ้ง แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมก้ นแลว้ 
ทีน่ี่ยังม ีผลติภณั ฑจา์กลาเวนเดอร ์ ทัง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม  สบู่ดอกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน ้า
กลิน่ลาเวน เดอร ์ พุดดิง้ ลาเวนเดอรแ์ละทีพ่ลาดไมไ่ด ้คอื ไอศครมีลาเวนเดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ยดับ
รอ้นได ้เป็นอยา่งด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกชอ็ป  มทีั่วทุกจุดในฟารม์*ชว่งทีช่มลาเวนเดอรค์อืชว่ง
เดอืนมถินุายน –กลางเดอืนสงิหาคม  ทัง้นีจ้ะบานหรอืโรยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวันเดนิทาง* 

                     หมายเหต ุกรณีดอกลาเวนเดอรไ์มบ่านหรอืยงัไมเ่ปิดเขา้ชมจะน าทา่นไป ฟารม์ชกิซิาอแิทน ชมววิ
ทวิทศันท์ีส่วยงามของทุง่ดอกไมใ้นแบบพาโนรามา ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสแีละกลิน่หอมของมวลดอกไม ้
กวา่ 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ทีจ่ะสลับสบั เปลีย่นกนัอวดสสีนับานสะพร่ัง
ตามแตฤ่ดกูาล 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป โรงงานชสีฟูราโน ่(Furano Cheese Factory) เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่ว
เขา้ชมขัน้ตอนการผลติชสีทอ้งถิน่คาเมมเบริท์(camaembert) ผา่นทาง
กระจก และสามารถลิม้รสตัวอยา่งชสีในรา้นคา้ของโรงงานได ้ชสีทีพ่เิศษ
คอืชสีสดี า ทีท่ าจากหมกึของปลาหมกึนอกจากโรงงานผลติชสีแลว้ ยงัมี
โรงงานไอศครมี โรงงานพซิซา่ ซึง่สามารถเขา้รว่มท าเวริค์ชอ้ปในการ
ผลติเนย ไอศครมี ขนมปัง และชสีไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะเมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของ

เกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ือ่ว่า “Small Town Of The Most Beautiful 

Hills” เมอืงเล็กๆที่มคีวามสวยงามที่ตัง้อย่บนเนนิเขา  ชม Patchwork road อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของตัวเมอืง เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา เนนิเขาสทีองอร่มสลับกับสเีขยีงและน ่าตาล มตีน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ด่งดัง
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จากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้ว บารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดั สลับกบัไรข่า้วโพด

และมนั ฝร่ังสเีขยีวสด  เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกบัการ ถา่ยรปูและบนัทกึไวใ้นความทรงจ า 

                    จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดทิางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากหรอื

เลอืกรับประทานอาหารรา้นอรอ่ยๆชือ่ดังตามอธัยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกใน

การชอ้ปป้ิง )   

 

 
                       

ทีพ่ัก: Sunroute New Sapporo Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ  เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
    น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ  เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Asia Atlantic Airlines  

เทีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
16.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ทีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
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2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
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15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


