
 

 

รหัสทัวร ZET2000532 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาวา ซัปโปโร 5วัน3คืน [XJ] 
ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดร ิ- บอนํ้าสีฟ�า  
โซอุนเคียว - นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ - ทุงพิ้งคมอส - สวนทิวลิป – อิออนมอลล - เมืองโอตาร ุ 
คลองโอตาร ุ- พิพิธภัณฑกลองดนตร ี- นาฬกิาไอนํ้าโบราณ - ดิวตีฟ้รี - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ     
บุฟเฟ�ตขาปูปم�งยางสามชนิด 
 

 



 

 

 
วันแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้นํ้าหนกัเพิ่ม ตองเสยีคาใชจาย) 

 
วันที่สอง ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวน

โอโดริ - บอนํ้าสีฟ�า - โซอุนเคียว  
 
08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมือง
หลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ�น จากนั้นนํา
ทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 
เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจาก
หมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแตความ
งดงามที่เห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 
แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปพ.ศ. 2512  

 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกและเปนอีกสัญลักษณ
ที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงาน
ของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก
เวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งของญี่ปุ�น  
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวน
โอโดริเปนที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.1871 (ปเม
จิที่ 4) มีการสรางแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเปนฝم�งเหนือใตซึ่งตอมา
ไดชื่อวาถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่พักผอนหยอนใจ
แบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกดวย  
สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอก
ไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาล
ออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่ง
พัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 



 

 

 
 
 นําทานชม บอนํ้าสีฟ�า หรือ BLUE POND บอนํ้าสีฟ�าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิด
จากการสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi 
เมื่อป ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอนํ้าแหงนี้จะมีแรธาตุที่เกิดจากโคลน
ภูเขาไฟทําใหมีสีฟ�าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวนํ้า ทํา
ใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบอนํ้าแหงนี้จะมีความสวยงามแตกตาง
ไปตามแตละฤดูกาลอีกดวย  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพ่ือเขาสูที่พัก 
 

 
 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติเพือ่ผอนคลายความ
เมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีก
ดวย 

วันที่สาม นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ - ทุงพิงคมอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน 
มอลล 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความงามของ นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความ
สวยงามของธรรมชาติของนํ้าตกที่จัดไดวาเปนวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในรอย
ของญี่ปุ�น นํ้าตกทั้งสองแหงนี้มีตนนํ้าอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว สวนในชวงฤดูหนาว
นํ้าตกทั้งสองแหงนี้จะแข็งตัวกลายเปนนํ้าแข็ง  
 

 
 
นําทานชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) แหงเมืองทาคิโน
อูเอะตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ท่ีนี่เริ่มปลูกพิงคมอสสมาตั้งแตป 1957 
โดยเปนการรวมมือของชุมชนเพื่อสรางจุดขายในการทองเที่ยวบนพื้นที่ 100,000 
ตารางเมตรของทุง แหงนี้ นอกจากจะมีดอกพิงคมอสท่ีบานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือน
พรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปแลว ท่ีนี่



 

 

ก็ยังรายลอมไปดวยภูเขา และนํ้าตก จึงทําใหที่นี่เปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนหไมแพท่ีใดในญี่ปุ�น  
 

 
  

หมายเหตุ : ในกรณีทุงดอกพิ้งคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์นํา
ทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพิ้งคมอส ซึ่งไดรับความนิยมมาก
ที่สุดในญี่ปุ�น ซึ่งในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถูก
กักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจาก
ทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงนี้ไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานได
สัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจาก
ขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย นําทานเดินทางสู สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมความ

งามของดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา 1,200,000 ดอกในฤดู
ใบไมผลิ ของทุกป ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝم�งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด 
เรียงรายพรอมตอนรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแหงนี้
เกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที่จะนําดอกทิวลิปจากประเทศ
เนเธอรแลนดมาปลูกเพื่อเปนสินคาสงออก พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกป 
จนเปนพืน้ที่กวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูท่ีสัญจรไปมาบนทางหลวงได   



 

 

 

 
 

หมายเหตุ: ในกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์นํ าท านเดินทางสู เมืองคามิคาวะ เพื่ อชม พิพิ ธภัณฑนํ้ าแข็ ง (ICE 
PAVILLION) แทนทุงดอกทิวลิป ซึ่งเปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่น
ชมกับผลงานการปم�นตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลานี้เปน
ผลงานของเหลาบรรดาศิลปนที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ภายในถํ้ายังมีความ
สวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความ
หนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระใหทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจ  
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู อิออน มอลล เปนหางสรรพสินขนาดใหญของประเทศญี่ปุ�น
มีท้ังของฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหารสด ผลไมสดๆจากสวน ซ่ึงผลิตภัณฑเหลานี้จะมี
ขายจําเพาะเมืองเทานั้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑยา เครื่องสําอางค สินคาแบรนด
เนม กระเป�า เสื้อผา รองเทาราคาถูก มีจําหนายอยางมากมายและหลากหลายอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย หากทานใดหิวๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึ่งมี
ทั้งรานนั่ง คาเฟ� และฟู�ดคอรทใหทานไดเลือกรับประทานตามใจชอบ ** อิสระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเทา 



 

 

 
วันที่สี่  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอนํ้าโบราณ - 

ดิวตี้ฟร ี- ชอปปم�งทานกิุโคจ ิ- บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตก
เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�น
และประเทศในแถบยุโรป  อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลอง
โอตารุอันสวยงามนาประทับใจ  คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล 
สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังใน
เมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหนึ่งเปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดัง
ตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปน
รานอาหาร รานขายของที่ระลึกนั่นเอง 
 

 
 

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท 
หนึ่งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหนึง่ในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง  



 

 

 
 
 นอกจากนี้ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ซึ่งเปน
ของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru 
นาฬิกานี้จะพนไอนํ้าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 
นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนา
ดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมท่ีแคนนาดากันนะจะ 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดานขวามือ
ก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆ
ทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ 
เม่ือเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลย
นะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมี
มากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อแกวพรอม
เครื่องดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครื่องดื่ม
เรียบรอยแลว เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยที่บริเวณชั้นสองไดเลยจา หรือถาใครไม
อยากนั่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเปนโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู
กาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแตสะดวกเลยคะ 

  



 

 

 
  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาทีเ่รยีกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหนั่ง
ทานและสามารถสั่งกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะ
หิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการ
ทานคือชีสเคกนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้ม
รสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่งกวานี้
แลวววว  

 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานนี้ก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� ซึ่ง
จุดเดนของรานนี้ก็คือไอศกรีมนั่นเองคะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเนื้อนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ ระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพ่ือเอาใจคนรักสนปูปم�กันดวยคะ มใีหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่

รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคา
ใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบ
รนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหน
ได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั้น อิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานชอปปم�งที่ ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 
รานคา Susukin  มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�า
และอิเล็คทรอนิคส ,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน ,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
 



 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และ

อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม 
กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล   

พักที่  โรงแรม TOYOKO INN SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่หา  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ  
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
09.55 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เที่ยวบิน

ที่ XJ621 บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว 
ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล และวันวิ

สาขบูชา) 
27,999 9,000 17,999 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา) 

27,999 9,000 17,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 15,999 
13 – 17 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 
20 – 24 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 
24 – 28 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 15,999 
27 – 31 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 

(วันเฉลิมฯ พระราชิน)ิ 
26,999 9,000 16,999 

 
** บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/

ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง  
 



 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 

 
 



 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรยีมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานกัในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   ค า เข าชมสถานที่ ต างๆ  ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค าจ างมัคคุ เทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดงันี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดนิทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทวัรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบไุวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบรษิัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 


