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วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิที XJ620 บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทสีอง ชโิตเสะ - ฟูราโน ่- โทมติะ ฟารม์ - สวนชกิไิซโนะโอกะ - อาซาฮกิาวา่ - ชอ้ปปิงออิอน 
 
08.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญปีุ่ นแลว้  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน่ เมอืงทอียู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทส ึและเทอืกเขายู
บาร ิทําใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดินแถบนันเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ผลติภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําท่านสู่ โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบุกเบกิรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด 
ท่านจะไดพ้บกับดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล (ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดอืนมถิุนายน, 
ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊อปปี ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซงึแต่ละ
เดือนจะมีชนิดดอกไมต้่างกันไป** (ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มท ีประมาณปลายเดอืน กรกฎาคม-
สงิหาคม) **  อสิระใหท้า่นชนืชมความงามของทุง่ดอกไมท้ไีกลสดุลูกหลููกตา จนขนานนามกันวา่เนนิเขาสายรุง้  

 

 
 
เทยีง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สวนชกิไิซโนะโอกะ ซงึเป็นเนินสวนดอกไม ้4 ฤดู ทีมโีรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเทยีว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นิด รวมถงึดอกลาเวน
เดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ทีไดร้ับคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามทีสุด นอกจากนียังมีกจิกรรม
หลากหลายไวบ้รกิารแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลียง Alpaca เป็นตน้ (ไม่รวมค่า
กจิกรรมในสวนดอกไม)้  
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 หลังจากเขา้ทีพักแลว้ นําท่านชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสินคา้ ห้างจสัโก้อ ิออน  ใหท้่านไดซ้ือของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกับรา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคา
เพยีง 100 เยนเท่านัน ** เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ** 

พกัท ี  โรงแรม  SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  

วนัทสีาม สวนผลไมย้ามาโมโตะ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอนําโบราณ - ดวิตี
ฟร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - บฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ตําหรบั + ขาป ู

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไมย้ามาโมโตะ ตังอยู่ในเมอืงโยอจิ ิสวนผลไมแ้หง่นีเพาะปลูกผลไมม้ากมายหลากหลาย
ชนิดตังแต่เชอรร์ีสตรอวเ์บอรร์ี สาล ีองุ่น บลูเบอร์ร ีลูกพีช แอปเปิล เกาลัด และอนืๆ และไฮไลท์ทีขาดไม่ไดก็้คือ 
เชอรร์!ี เพราะสวนผลไมย้ามาโมโตะเพาะเชอรร์สีายพันธุดั์งๆ อย่าง “ซาโตนชิกิ ิ(Sato Nishiki)” ทีขนึชอืเรอืงเนือที
นุ่มและรสหวานอมเปรยีวชนืใจ (ไมร่วมคา่เขา้เก็บผลไม ้(ทานไมจํ่ากดั) ทา่นละ 1,200 เยนโดยประมาณ) 
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ตารางแสดงปฏทินิการเก็บเกยีวผลไม ้
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซงึถอืเป็นเมืองท่าทมีีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดร้ับอิทธพิลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุ
อนัสวยงามน่าประทบัใจ  คลองโอตารุเป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็น
เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมือง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักท่องเทียว
แทนโกดังต่างๆ ซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของ
ทรีะลกึนันเอง 
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นําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึงในสถานทีสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 
 
 นอกจากนีดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอนําโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที
เหลอือยูเ่พียง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบ
ใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกานีจะพ่นไอนําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขนึทุกๆ 15 
นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนําอีกเรือนหนึงทีประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโด
แลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทแีคนนาดากันนะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซอื เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้น
ขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีทีทา้ทาย
รอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยยีมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกัน
สกัหน่อยสคิ่ะ เมอืเขา้ไปในรา้นทุกทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึขา้งหลัง
แกว้จะมีการสกรนีคําว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เมอืซอืแกว้พรอ้มเครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครอืงดมืฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครอืงดมืเรยีบรอ้ย
แลว้ เชญิเลอืกทนัีงตามอัธยาศัยทบีรเิวณชันสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนังบรเิวณชนัหนงึจะเป็นโซนขายของ
ทรีะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมนุตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีณุรักก็ตามแต่สะดวกเลยคะ่ 
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 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทังทีตอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้งัทานและสามารถสงักลบัได ้ ซงึบางวนัอาจจะ
ตอ้งรอคิวกันสักนิดนึง  สงิตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดทีจะลิมรส และหา้มพลาดทีจะหิว
กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นทรีักยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรค่าแกก่ารทานคอืชสี
เคก้นันเอง สัมผัสลนิทีนุ่มละมุน กลนิหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกับจบิ
ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นแีลว้ววว  

 มากันทีรา้นแนะนํารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนีก็คือ คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรกัสนูปปี ซงึ
จุดเด่นของรา้นนีก็คอืไอศกรมีนันเองค่ะ ซงึมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือนุ่มละมุน ภายในรา้น
แบ่งเป็นสองชัน ซงึชันทีสองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดทีจะตกแต่งไปดว้ยสนูปปีทังรา้น
แน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครอืงดืมแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของทีระลกึเกียวกับสนูปปีเพือเอาใจคน
รักสนูปปีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอือยา่งมากมาย 

 

 
 
  จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคุณภาพดทีีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซงึมีสนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครอืงสําอางแบรนดด์ัง ทังของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญปีุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน อสิระใหท้่านเลอืกซอืตามอัธยาศัย จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI 
OUTLET) ศูนย์รวมแฟชันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถงึ 
128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตังแต่สนิคา้แฟชัน
หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจุีได ้650 
ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็นพนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ตําหรบั+ขาป ู
พกัท ี โรงแรม THE B HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี  อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสู่สถานทที่องเทียวอนื ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ําแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซัปโปโร ตังอยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตังอยู่ทีชัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูิ
โนะ สอ่งสว่างทจุีดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซงึทชีัน 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน ่(ไมร่วมตัวขนึ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตังอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถือเป็นย่านทคีกึคักและมีชวีติชวีาทีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคําคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึทตัีงอยูใ่นย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็นแหล่งชอ้ป
ปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทนัีกท่องเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่น ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สรา้งขนึเมือปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแห่งนีรูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจับไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนีทังสนิ ซงึจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซอืท ีท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะมทัีงนักท่องเทยีว
ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทนีียังขนึชอืเรือง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัท ี โรงแรม THE B HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 
  นําทกุท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. นําทุกท่านเหริฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทยีวบนิท ีXJ621 บรกิารอาหาร

และเครอืงดมืบนเครอืง 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีว 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ตวั 

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

02 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา 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 สงิหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

06 – 10 สงิหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

13 – 17 สงิหาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

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

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

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

27 – 31 สงิหาคม 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 

 

** บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืน
การเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบรษัิทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทังสนิ 
เพราะว่าทางบรษัิทไดทํ้าการจ่ายค่าตัวไปใหกั้บการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทัวรท์ุกครัง เพือ
ประโยชนแ์กตั่วทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดช้ําระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
 
 
 

** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 
 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้่อเนืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีํานกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 15,000 บาท/ตอ่ทา่น เพอืสาํรองทนีงั  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
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1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขนึไป คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีชําระแลว้ ** ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

** หมายเหตุ: ค่าใชจ้่ายทจี่ายจรงิของผูป้ระกอบธุรกจินําเทยีว ไดแ้ก ่ค่าธรรมเนยีมการขอวซี่า ค่ามดัจํา
ของบตัรโดยสารเครอืงบนิ คา่ทพีกั คา่ใชจ้า่ยทจํีาเป็นอนืๆ **  

 

 
 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
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เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
 

1. ทัวรน์สํีาหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอื
เดนิทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทีเดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทียวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเพิมขนึของนักท่องเทียวทีมิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุก
ชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  

3. ประเทศญีปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนือสัตว ์
ไสก้รอกฯ เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 

 


