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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น

อาซาฮีคาว่า ลิ�มรสสุดยอดราเมง็ขึ�นชื�อของเมอืงที�
หนาวที� สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า
โตโกยาม่า

โซอึนเคียว นํ�าตกกิงกะ นํ�าตกริวเซ

บิเอ   เมอืงที�ไดช้ื�อว่า
สวนดอกไม้ชิคิไซ
งามที�น่าหลงไหล

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ
กบัเสยีงเพลงจาก

ซปัโปโร  ช้อปปิ�งย่าน
ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ
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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด
 

ลิ�มรสสุดยอดราเมง็ขึ�นชื�อของเมอืงที�หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของสตัวเ์มอืง
สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เขา้ชมกระบวนการทําสาเกที�

โตโกยาม่า 
นํ�าตกกิงกะ นํ�าตกริวเซ นํ�าตกสองสายทีไหลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา

เมอืงที�ไดช้ื�อว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไมท้ี� 
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อนํ#าสีฟ้า ที�เมื�อยามสะทอ้นแสงแดดเกดิเป็นความ
งามที�น่าหลงไหล 
เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ

สยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิค้ามากมายหลากหลายชนิด

ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที.ทาํการรฐับาลเก่า
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สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 

ชมความน่ารกัของสตัวเ์มอืง
เขา้ชมกระบวนการทําสาเกที�พิพิธภณัฑส์าเกโอ

นํ�าตกสองสายทีไหลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 

ชมเนินทุ่งดอกไมท้ี�  
ที�เมื�อยามสะทอ้นแสงแดดเกดิเป็นความ

คลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิ

เพลนิตากบัสนิค้ามากมายหลากหลายชนิด, 
อาคารที.ทาํการรฐับาลเก่า ที�รูจ้กักนัในนาม



P a g e  | 2 

HOKKAIDO PANORAMA 6DAYS 4NIGHTS BY TG ON JUNE - AUGUST 2019 

ว่าทําเนียบอฐิแดง และอิสระเตม็วนักบัการท่องเที.ยวในเมืองซปัโปโรด้วย
ตวัท่านเอง 

กาํหนดวนัเดินทางปี 2562 
12-17 / 19-24 / 26 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 
8-13 / 14-19 / 21-26 สิงหาคม 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 
 

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

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

วนัที�สอง        สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บา้นราเมง็ >>  
                       สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า >> พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกยาม่า >> โซอึนเคียว 
 

08.30 น.          เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืง
ทีไดช้ือว่ามโีอโซนทีดทีีสุดบนเกาะฮอกไกโดฝ ั งตะวนัตก เพือนําท่านเขา้ชมหมู่บ้านรา
เมง็ หมู่บ้านทีได้รวบรวมเอารา้นราเมง็ชือดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั 
เปิดให้บรกิารครั �งแรกเมือปีค.ศ.1996 ซึงราเมง็ในสไตล์อาซาฮคีาว่านี�เกดิขึ�นภายหลงั
สงครามโลกครั �งที 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพือใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีมอียู่ก่อนหน้านี� 
จนในทีสุดกเ็ป็นทียอมรบั 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (คืนเงินท่านละ 1,000 เยน) 
บ่าย นําท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี�เปิดขึ�นเมือปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอนัดบัหนึงและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบั
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีหาชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี�ยงั
ถอืไดว้่าเป็นต้นแบบของสวนสตัวท์ั �งหมดของญีปุ่น ทั �งในเรืองของการออกแบบใหเ้ขา้
กบัสิงแวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื�อทีอนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาติจรงิๆ 
สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีั �วโลก
เหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวนํ�า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อย
ใหญ่อีกมากมายทีรอคอยการมาเยียมเยอืน จากนั �นนําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์สาเก 
(Otokoyama Sake Museum) ซึงเป็นสาเกทีมชีือเสยีงในระดบัหวัแถวของญีปุ่น ให้
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ท่านได้ชมกระบวนการผลิต ตลอดจนความพิถีพิถันในการผลิตสาเกทีขึ�นชือแห่งนี�  
อสิระให้ท่านไดช้มิสาเกรสเลศิตามอธัยาศยั  ได้เวลาอนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่ 
โซอึนเคียว 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
จากนั�นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ�าแร่ธรรมชาติ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�มี
สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชื�อว่าถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ�น 

 

วนัที�สาม         โซอึนเคียว >> นํ�าตกกิงกะ & ริวเซย ์>> บิเอ >> สวนดอกไม้ชิคิไซ   
                         >> บอ่นํ�าสีฟ้า >> ซปัโปโร 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ นํ�าตกกิงกะ หรอืถูกเรยีกอกีชือว่านํ�าตกสเีงนิ เพราะในฤดูรอ้น

จะเห็นนํ�าไหลเป็นเส้นสขีาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย ดูอ่อนช้อยงดงามจนมผีู้ให้
สมญานามว่าอนนะดะกิหรอืนํ�าตกผู้หญิง ส่วนนํ�าตกริวเซย์ ทีอยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบั
สมญานามว่าโอะโตะโกะดะก ิหรอืนํ�าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้นํ�าตกทีใหญ่กว่า 
เมือไหลออกมาจากช่องภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบได้กบัผู้ชาย และได้รบัคดัเลอืกให้ตดิ
อนัดบั 1 ใน 100 แห่งของนํ�าตกญีปุ่นทีสวยงามทีสุด ท่านสามารถมองเหน็ไดพ้รอ้มกนั
จากจุดชมววิ จากนั �นนําท่านสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ทีตั �งอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไก
โด ทีได้ชือว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงทีมเีนินเขา
สลบัซบัซอ้นอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีุดชมววิชือ Patchwork Road ส่วนทางใต้
ของเมอืงม ีPanorama Road ทั �ง 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตดัผ่านฟาร์มดอกไม ้
เหมาะสําหรบัการถ่ายรปูมุมกวา้ง 360 องศา ภาพถ่ายทีออกมาจะมองเหน็เนินเขา ปก
คลุมด้วยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทั �งมองเหน็ท้องฟ้ากวา้งไกล นอกจากนั �นบาง
บรเิวณถูกจดัทําเป็นทีพกัชมววิ มรี้านขายของและห้องนํ�าอํานวยความสะดวก แถม
ปลูกดอกไม้สสีนัสดใสบรเิวณใกล้เคยีงเพือเพิมมูลค่าทางสายตา นําท่านเข้าชมเนิน
ดอกไมส้ายรุง้ เพือชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ สวนดอกไม้ชิคิไซทีไดร้บั
สมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไมท้ีแข่งกนัอวดสสีนักนั
เหมอืนพรมหลากสทีีเบ่งบานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม บ่อนํ�าสีฟ้า (Blue Pond) ซึงตั �งอยู่กลางเมอืงบเิอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วน

ความอศัจรรยข์องบ่อนํ�าแห่งนี�ก็คอื นํ�าในบ่อจะมสีฟ้ีาทีสดและสวย โดยสาเหตุทีนํ�าใน
บ่อเป็นสีฟ้านั �นก็คือ สารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ทีเจือปนอยู่ในนํ�าเป็นจํานวนมาก
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เหมอืนกบัชั �นบรรยากาศของโลก ทําใหส้ะทอ้นกบัแสงขาวกลายเป็นสฟ้ีาออกมาใหเ้รา
ไดเ้หน็กนั ซึงอลมูเินียมไฮดรอกไซดน์ั �นมาจากการปะทุของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ และสี
ฟ้าทีเราไดเ้หน็นั �นจะสดมากน้อยแค่ไหนกข็ึ�นอยู่กบัแสงแดดทีส่องลงมาในวนันั �นๆ และ
จุดทีเราไปยนืมองดว้ย ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของ
เกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะ
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทั วไปในญีปุ่นซึงได้รบัคําแนะนําและพฒันาจาก
ผูเ้ชียวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �น ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของ
อเมรกิา 

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 ุหนึงในเมอืงโบราณทีเคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญีปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง จนไดช้ือว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าทีสะท้อนบนผวินํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมือสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 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 เพือนําท่านชม อาคารที�ทาํการ

รฐับาลเก่า หรอืทาํเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.1888  สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลียมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์
สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ทีออกแบบอาคารนี� เป็น
สถาปนิกท้องถินและใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดใน
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ญีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ�นมาใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญั
ทางการเมอืงของรฐับาลญีปุ่น จากนั �นอิสระให้ท่านช้อปปิ�งที ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 
ย่านชอ้ปปิ�งทีรวบรวมรา้นค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้ีนีทีเดยีว ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นขายเครืองสําอางค์ รา้นสนิค้าแบรนด์เนมมอืสอง รา้นขายเสื�อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดืมอีกมากมายทีเปิดบรกิารตั �งแต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะยา่นซซูกูโิน่นั �นเป็นแหล่งท่องเทียวสาํหรบันกัท่องราตร ี 

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

วนัที�ห้า          อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเทียวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ�งได้
อย่างเตม็อิมหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ทีอาคาร JR TOWER เป็นตกึทีสูงทีสุดใน
ซปัโปโร ตั �งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั �งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั �งอยู่ทีชั �น 38 เรยีกว่า T38 ทีระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึง
ทีชั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึงมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี�ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของทีนีนั �นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานทีทีววิกลางคนืสวยทีสุดในประเทศญีปุ่น 
ท่านสามารถขึ�นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ�ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเทียว
เชิงประวตัิศาสตร์ ก็ยงัมีหมู่บ้านประวติัศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยียมชม 
นอกจากนี�ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยียมชมและสกัการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้
ทีเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ) 

 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 >> สนามบินสวุรรณภมิู 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 12-17 / 19-24 / 26 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 2562 

 

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

 

 
 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 8-13 / 14-19 สิงหาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 43,900.-  บาท 25,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 39,600.-  บาท 23,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,900.-  บาท 19,600.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 
กาํหนดวนัเดินทาง 21-26 สิงหาคม 2562 

 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�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 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 45,900.-  บาท 27,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 41,300.-  บาท 25,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 34,600.-  บาท 20,900.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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1. การเดินทางในแต่ละครั #งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ#นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ= ในการเลื.อนการเดินทางหรือเปลี.ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั#นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ= ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Aวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที.พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที.ก่อนซื#อตั Aวเดินทางภายในประเทศ เพื.อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ#าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที.ท่านใช้ เนื.องจากการกาํหนดนํ#าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ#นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั #งนี#ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที.เกิดขึ#น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที.ท่องเที.ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั#นให้ 

 
 
 

อตัราค่าบริการนี#รวม 
 

1. ค่าตั Aวโดยสารเครื.องบินไป-กลบั ชั #นประหยดั 
2. ค่านํ#าหนักสมัภาระที.มาพร้อมกบัตั Aวเครื.องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ#าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ#าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ#าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ#นเครื.องได้ท่านละ 2 ชิ#นเท่านั#น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ#าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ#นเครื.องได้ท่านละ 2 ชิ#น นํ#าหนักรวมแล้วไม่เกิน 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 
             -ห้องดบัเบิ#ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
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             -ห้องทริปเปิ# 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 #งนี#
เป็นไปตามเงื.อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ.ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ#นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ.งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ#ามนั ที.สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที. 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ.มเติม ในกรณีที.ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ.มภายหลงัจากที.ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ.ม 7% และหกั ณ ที.จ่าย 3 % 
 
 
อตัราค่าบริการนี#ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที.กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

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

3. ค่าใช้จ่ายอื.นๆ ที.มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ#ามนัหรืออื.นๆ ที.มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ#าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที.เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื.นๆ ที.นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ.มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที.ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ#าดื.มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ#าดื.มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

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

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

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

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ eในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีีกรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีรฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทียวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Iวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ= ในการเปลี.ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั #งนี# ขึ#นอยู่
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 #งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี#ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ= ในการ
เปลี.ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั #งนี# ขึ#นอยู่กบัอตัราแลกเปลี.ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที.เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื.อทางสายการบินและโรงแรมที.พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั#นให้แล้ว
เท่านั#น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
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เกิดขึ#นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ= ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ#นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที.ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื.อนไขต่างๆ ที.ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 


