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AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N 

 
 
 
 

 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
ในช่วงฤดใูบไม้รว่ง ท่ีต้นไม้ทัว่ทัง้เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกนัเปล่ียนสี 

 

อาซาฮีคาว่า  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้านราเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิม้และแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า  
คามิกาว่า  ไอซ ์พาวิลเล่ียน สถานทีท่ีป่กคลุมไปดว้ยหมิะกบับรรยากาศหนาวเยน็ตลอดปี  

มโีซนทีใ่หท้่านสมัผสักบัอุณหภูมติดิลบ 40 องศา 
โซอึนเคียว  น ้าตกกิงกะ น ้าตกริวเซ น ้าตกสองสายทีไ่หลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์

แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่มหำวิทยำลัยฮอกไกโด, ช้อปป้ิงสินค้า      
แบรนด์ดงัที่มิตซุย เอาท์เลท็ ปารค์, ดื่มด ่ากบัความหวานของ โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ ทีจ่ะท าใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยู่ดนิแดนยุโรป, ชอ้ปป้ิงย่านซูซูกิโน่ 
เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด์, เยีย่มชมอาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า 
อาคารทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องเกาะฮอกไกโด และอิสระเตม็วนั
ในเมืองซปัโปโร 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตลุำคม 2561  

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเมง็ >> สวนสตัว ์
                         อาซาฮียาม่า >> ไอซ ์พาวิลเล่ียน >> โซอึนเคียว 

 
 
 
 
 
 
 
08.30น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกาการแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่
เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่ามโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอกไกโดฝัง่ตะวนัตก เพื่อ
น าท่านเขา้ชมหมู่บ้านราเมง็ หมูบ่า้นทีไ่ดร้วบรวมเอารา้นราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอา
ซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดให้บรกิารครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮี
คาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์
ของตวัเองโดยใช้ความคดิสรา้งสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของรา
เมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 
บ่าย น าท่านเข้าชม สวนสตัว์อาซาฮียาม่า สวนสตัว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอื
ได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสตัว์ทัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากบั
สิง่แวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ  สมัผสั
กบัความน่ารกัของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น “หมขีัว้โลกหนือ”, 
นกเพนกวนิ, นกกระเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนี ้าตาล และยงัมสีตัว์
น้อยใหญ่อกีมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยยีน จากนัน้เดนิทางสู่เมืองคามิคาว่าเพื่อ
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ชม พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จดัแสดงงานศิลปะจากหิมะ ให้
ท่านได้ชื่นชมกบัผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลกัหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็น
ผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง นอกจากนี้ภายในถ ้ายงัมคีวามสวยงามของหมิะ
ที่เหมอืนกับอยู่ในถ ้าหินงอกหินย้อยให้ท่านได้สมัผสัความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 
องศาเซลเซยีส พบกบัความน่ารกัของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ (Sea Angle) อสิระใหท้่านได้
บนัทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โซอึนเคียว 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปด้วยแร่
ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วนัท่ีสาม           โซอึนเคียว >> น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซย ์>> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>>   
                         พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >> โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ น ้าตกกิงกะ ถูกเรยีกอกีชื่อว่าน ้าตกสเีงนิ เพราะในฤดรูอ้นจะเหน็น ้าไหล

เป็นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อยงดงาม จนมีผู้ให้สมญานามว่า    
อนนะดะกิหรอืน ้าตกผู้หญิง ส่วนน ้าตกริวเซย์ ที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบัสมญานามว่า
โอะโตะโกะดะกิ หรอืน ้ าตกผู้ชาย เพราะลกัษณะของเส้นน ้ าตกที่ใหญ่กว่า เมื่อไหล
ออกมาจากช่องภูผาจงึดแูขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย และไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิอบัดบั 1 ใน 
100 แห่งของน ้ าตกญี่ปุ่ นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้พร้อมกันจากจุดชมวิว 
จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโอตาร ุ

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย โอตาร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่่ น  

ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าและท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนได้ชื่อ
ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วยการ
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สรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมน
ติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน ้ าของคลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้
สินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อีกด้วย 
จากนั ้นพาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่ง
เสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรแีละ
กล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอื
จะเลือกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงัมี
นาฬิกาไอน ้ าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับ
ศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอันดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะ
คล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบั
ค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกิัน ดังนั ้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
สีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่านชมโรงงานชอ็คโกแลต็อิชิ
ยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ดว้ยรปูร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตลย์โุรป รวมถงึเหล่าตุ๊กตาตวัน้อยทีค่อยสรา้งสสีนัและเรยีกรอยยิม้จากนักท่องเทีย่ว 
จงึท าใหท้่านรูส้กึราวกบัเดนิอยู่ในดนิแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดนิชมและศกึษา
ประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติยุคแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงาน 
พรอ้มทัง้เลอืกชมิและเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี               ซปัโปโร >> มหาวิทยาลยัฮอกไกโด >> ท่ีท าการรฐับาลเก่า >>  มิตซุย เอาทเ์ลท็  
                         >> ช้อปป้ิงทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ มหำวิทยำลยั ฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสมัผสับรรยากาศของ
ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีภายในบรเิวณของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดแห่งนี้ จะมถีนนเสน้เลก็ๆ ที่
สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยตน้แปะก๊วยทีผ่ลดัสเีป็นสเีหลอืงอรา่ม งดงามจบัตา และ
เป็นสถานทีย่อดนิยมของชาวญีปุ่่ นทีจ่ะมาชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ หากใบไมย้งัไมเ่ปลีย่นส ีหรอืใบไมร้ว่งแลว้ จะพาทุกท่านไปเดนิเล่นที่
สวนโอโดรแิทน) จากนัน้ น าท่านชม อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า หรอืท าเนียบอฐิแดง 
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์าร
สรา้งของโดมแปดเหลีย่มน ามาจากรฐัแมสซาชเูสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง
ประมาณ 2.5 ลา้นกอ้น ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุ
ภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสงูทีสุ่ดในญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์
ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม ่ในปีค.ศ.1911 ปัจจบุนัได้
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ าหรบัตอ้นรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของ
รฐับาลญีปุ่่ น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อกบัสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่

พร้อมใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่น  Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, 
Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, 
Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, 
Citizen, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯ ล ฯ 
และบรเิวณดา้นหน้าเอาท์เลท็ จะมซีุปเปอรม์ารเ์ก็ตเลก็ๆ ที่ขายผลติภณัฑส์นิค้าต่างๆ 
ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 
จากนั ้นช้อปป้ิงกันต่อที่ย่านทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ 
มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ตัง้แต่หัวค ่ า จนถึงเที่ยงคืน 
เพราะเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตรอีกีดว้ย 

ค า่              อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั                    
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีห้ำ             ซปัโปโร >> อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ปป้ิงได้
อย่างเต็มอิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร์ เป็น
ตกึที่สูงที่สุดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโร
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ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ซปัโปโร
ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึยา่นซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ด
กลางเมอืงติดๆ กนัมตีึก ESTA ซึ่งที่ชัน้10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิ) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและมือ้เยน็ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอำหำรเช้ำ น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชินซิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 

10.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย 
           เท่ียวบินท่ี TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
********************************************************************************************************* 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตลุำคม 2561 

 
 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุว รรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 49,500.-  บำท 23,300.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,700.-  บำท 20,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,300.-  บำท 17,400.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดยีว  *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 
 
 
 
 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 



P a g e  | 9 

 

AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N BY TG ON 18-23 // 19-24 OCTOBER 2018 -REVISED ปรับราคา 30 AUG 18 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 
 
 
 
 
 


