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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
 

บิเอ เมอืงที	ไดช้ื	อว่า
และชมเนินทุ่งดอกไมท้ี	

ฟรูาโน่   ชมความงามของ

โทยะ  ชมความงาม
เยี�ยมชม

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ
เสยีงเพลงจาก

ซปัโปโร ชอ้ปปิ'งย่านทานูกิและซูซูกิโน่
ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ
ว่าทําเนียบอฐิแดง
การท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง
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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด

เมอืงที	ไดช้ื	อว่า Small town of the most beautiful hills นั 	งรถชม
ชมเนินทุ่งดอกไมท้ี	สวนดอกไม้ชิคิไซ 

ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอรท์ี	สวนโทมิตะ 
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยี�ยมชมฟารม์หมีสีนํ)าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโด

เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ
สยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ย่านทานูกิและซูซูกิโน่และชอ้ปปิ'งแบรนดเ์นมกนัที	
ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของอาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า

ทําเนียบอฐิแดง และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร และอิสระเตม็วนักบั
การท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 
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สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 

นั 	งรถชม Patch Work 

ที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดแสนน่ารกั 

คลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิกบั

ชอ้ปปิ'งแบรนดเ์นมกนัที	มิตซุย เอาท์เลท็, 
อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ที	รูจ้กักนัในนาม

และอิสระเตม็วนักบั
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กาํหนดการเดินทาง 3-8 / 11-16 / 15-20 / 24-29 กรกฎาคม 2562 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 
 

21.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั )นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั )นตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

วนัที�สอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> ฟรูาโน่ >> ฟารม์โทมิตะ >> บิเอ >> PATCH WORK >> 
                         >> สวนดอกไม้ชิคิไซ >> ยบูาริ 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั )นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองฟรูาโน่ 
เมอืงที�ห้อมลอ้มด้วยเทอืกเขาไทเซท็ส ึและเทอืกเขายูบาร ิทําให้เมอืงฟูราโน่มอีากาศเยน็
และแห้งประกอบกบัดนิแถบนั �นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการ
เกษตรและดอกไม้ นําท่านชมสวนโทมิตะ สถานที�บุกเบกิการเพาะปลูกลาเวนเดอร์และ
ดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม ท่านจะได้พบกับทุ่งลาเวนเดอร์ที�พร้อมใจกันออกดอกสีม่วงสดใสไปทั �วทั �ง
บรเิวณ ราวกบัมพีรมสมี่วงมาปูไวท่้ามกลางทุ่งหญ้า กลิ�นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร ์
ฟุ้งไปทั �วบรเิวณ นอกจากนี�ยงัมแีปลงดอกไมห้ลากสนีานาพนัธุ์ที�ปลูกสลบัสจีนถูกเรยีกจน
ตดิปากว่าทุ่งดอกไมส้รีุง้ อสิระใหท่้านชื�นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ที�ทอดยาวไป
ไกลจนสุดสายตาตดักบัทอ้งฟ้าในฤดูรอ้นที�แสนสดใส ภายในบรเิวณสวนโทมติะยงัมสีนิค้า
ที�ระลกึมากมายที�เกี�ยวกบัดอกลาเวนเดอร ์อาทเิช่น สบู่ โลชั �น ครมีทามอื หมอน นํ�าหอมฯ 
และท่านสามารถลิ�มลองซอฟท์ครมีและชสีเค้กลาเวนเดอรไ์ด้อกีด้วย นอกจากลาเวนเดอร์
แล้วยงัมเีมล่อน ผลไมข้ึ�นชื�อของเกาะฮอกไกโดให้ท่านไดเ้ลอืกลิ�มลองอกีด้วย **การบาน
ของดอกไม้ขึ0นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ กรณีที�ดอกลาเวนเดอรโ์รยแล้วจะนําท่าน
ชมสวนดอกไม้ชนิดอื�นแทน** 

เที�ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเล็กๆ ที�ตั �งอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที�ได้ชื�อว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงที�มเีนินเขาสลบัซบัซอ้นอยู่ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือ มจีุดชมววิชื�อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมอืงม ีPanorama Road ทั �ง 
2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสําหรบัการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 
องศา ภาพถ่ายที�ออกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลุมดว้ยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทั �ง
มองเหน็ท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั �นบางบรเิวณถูกจดัทําเป็นที�พกัชมววิ มรีา้นขายของ
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และหอ้งนํ�าอํานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไมส้สีนัสดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพื�อเพิ�มมูลค่า
ทางสายตา นําท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพื�อชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ 
สวนดอกไม้ชิคิไซที�ไดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไม้
ที�แขง่กนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีี�เบ่งบานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด 

 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองยบูาริ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า                     รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปแูละบฟุเฟตย์บูาริเมล่อน 
จากนั)นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ)าแร่ธรรมชาติ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตทีุ�มี
สรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชื�อว่าถ้าได้แช่นํ)าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ)น 
 

วนัที�สาม           ยูบาริ >> ทะเลสาบโทยะ >> นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีนํ)าตาล       
                         >> มิตซุย เอาทเ์ลต็ >> ซปัโปโร 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ�งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โทยะ 

ทะเลสาบแห่งนี�เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟเมื�อในอดตีกาล ทําใหพ้ื�นดนิยุบตวัจน
ก่อให้เกดิทะเลสาบในปจัจุบนั โดยพื�นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงตํ�าโดยมปีากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งที�ยงัคงคุกรุน่อยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นที�พุ่งออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ดเ้หน็
กนั ดงันั �น ที�นี�จงึเป็นแหล่งที�อาบนํ�าแร่แช่ออนเซ็นชั �นเยี�ยมสําหรบันักท่องเที�ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี�ยงัเคยถูกใชใ้นการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรอืG8 เมื�อปี
ค.ศ. 2008 อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง เพื�อขึ0นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan 
Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที	เกดิจากการสั 	นสะเทอืนของ
เปลอืกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี	ปุ่น ซึ	งเป็นที	มาของชื	อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพื'นดนิสูงขึ'นมาเรื	อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขา
ไฟโชวะชนิซงั ท่านจะได้พบกับ ฟารม์หมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี'าตาลนับ 100 ตวั ที	ใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ในญี	ปุ่นนี'จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านั 'น ชาวไอนุเชื	อกนัว่าหมสีนํี'าตาลนี'ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขา
อกีดว้ย 

เที�ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี�ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
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และเมอืงทั �วไปในญี�ปุน่ ซึ�งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผ้าตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่าน
เดนิทางสู่ มิตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
ที�พรอ้มใจกนัลดราคาสนิค้าอาทเิช่น 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 ฯลฯ 
และบรเิวณด้านหน้าเอาทเ์ลท็ จะมซีุปเปอร์มารเ์กต็เล็กๆ ที�ขายผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ที�มา
จากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทั �งขนมของฝากต่างๆ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดชื�อดงัของฮอกไกโด  
ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื�องเคียงสไตลญี์�ปุ่ น  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที�สี�              ซปัโปโร >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >>   
                        ที�ทาํการรฐับาลเก่า >> ช้อปปิ) งที�ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึ�งในเมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิ�ง จนไดช้ื�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที�สะท้อนบนผวินํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื�อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที	ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื'อกล่องดนตรทีี	ท่านชื	นชอบหรอืจะเลือกจดัทํา
กล่องดนตรขีองคุณเองที	มเีพยีงชิ'นเดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี'ยงัมนีาฬกิาไอนํ'าโบราณ
ที	ตั 'งเด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที	มอีายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตาร ุ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร เพื�อนําท่านชม อาคารที�ทาํการ

รฐับาลเก่า หรอืทาํเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.1888  สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี�ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์
สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที�ออกแบบอาคารนี� เป็น
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สถาปนิกท้องถิ�นและใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารที�ใหญ่และสูงที�สุดใน
ญี�ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ�นมาใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญั
ทางการเมอืงของรฐับาลญี�ปุ่น จากนั �นอิสระให้ท่านช้อปปิ�งที� ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 
ย่านชอ้ปปิ�งที�รวบรวมรา้นค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้ี�นี�ที�เดยีว ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นขายเครื�องสําอางค์ รา้นสนิค้าแบรนด์เนมมอืสอง รา้นขายเสื�อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื�มอีกมากมายที�เปิดบรกิารตั �งแต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะยา่นซซูกูโิน่นั �นเป็นแหล่งท่องเที�ยวสาํหรบันกัท่องราตร ี 

คํ�า                    อิสระอาหารคํ�า ให้ท่านเลือกอิ�มอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�ห้า              อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเที�ยวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ�งได้
อย่างเตม็อิ�มหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที�อาคาร JR TOWER เป็นตกึที�สูงที�สุดใน
ซปัโปโร ตั �งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั �งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 ที�ระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ�ง
ที�ชั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี�ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของที�นี�นั �นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที�ที�ววิกลางคนืสวยที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 
ท่านสามารถขึ�นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ�ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที�ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ ก็ยงัมีหมู่บ้านประวติัศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยี�ยมชม 
นอกจากนี�ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยี�ยมชมและสกัการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้
ที�เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื)อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื)อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัที�หก            ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมื)ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 3-8 / 24-29 กรกฎาคม 2562 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั hวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั hวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 47,900.-  บาท 29,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.-  บาท 26,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.-  บาท 22,600.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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กาํหนดวนัเดินทาง 11-16 กรกฎาคม 2562 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 15-20 กรกฎาคม 2562 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั hวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั hวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 48,900.-  บาท 30,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,000.-  บาท 27,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,600.-  บาท 23,300.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั hวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั hวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,900.-  บาท 28,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,300.-  บาท 26,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.-  บาท 21,600.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั 0งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ0นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั0นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิM ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Pวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื0อตั Pวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ0าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ0าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ0นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั 0งนี0ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ0น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั0นให้ 

 
 

อตัราค่าบริการนี0รวม 
 

1. ค่าตั Pวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั 0นประหยดั 
2. ค่านํ0าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Pวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ0าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ0าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ0าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ0นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ0นเท่านั0น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ0าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ0นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ0น นํ0าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ0ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
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             -ห้องทริปเปิ0 ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั 0งนี0
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ0นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ0ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 
 
อตัราค่าบริการนี0ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ0ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ0าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ0าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ0าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  
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เงื�อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ zในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ zในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื	องจากตั \วเครื	องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั 	น เมื	อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื	อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิM ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั 0งนี0 ขึ0นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั 0งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี0ทางบริษัทขอสงวนสิทธิM ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั 0งนี0 ขึ0นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั0นให้แล้ว
เท่านั0น 
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3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ0นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิM ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ0นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 


