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ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

เพลดิเพลนิกบัความน่ารกัของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิที� มารีน
หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยี�ยมชม ฟารม์หมีสีนํ,าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
ดื�มดํ�ากบัธรรมชาตแิละลาํธารนํ�าแสนบรสิุทธิ 'ที�สวนฟคิุดาชิ
เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ

ถชีวีติ 2 ฝ ั �งคลอง ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
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ประเทศญี�ปุ่ น  

มารีน ปารค์ นิกซ,์ 
หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ

ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 
ที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  

ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 
เพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ, 

สวนฟคิุดาชิ 

คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
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สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 
อสิระชอ้ปปิ�งที�อิออน มอลล ์

ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ที�รูจ้กักนัในนาม
ทําเนียบอฐิแดง, สกัการะสิ�งศกัดิ 'สทิธิ ' ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เขา้สกัการะองค์
พระใหญ่ไดบุทสึ ทีใหญ่ทีสุดในเกาะฮอกไกโด, ชมิและชอ้ปอาหารทะเลสดๆ 
ทีตลาดปลา, ชอ้ปปิ!งสนิค้าแบรนดด์งัทีมิตซุย เอาท์เลท็ ปารค์, เพลดิเพลนิ
กบัการชอ้ปปิ�งที�ย่านทานูกิและซูซูกิโน่และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 12-18 เมษายน 2562 

วนัแรก              สนามบินสวุรรณภมิู 

 

20.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั ,น 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั ,นตอนการเชค็อิน 

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

วนัที�สอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์,ามารีน ปารค์ นิกซ ์ 
                        >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ  

 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั ,นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที�มแีหล่งนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�มชีื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านเข้าชม มารีน ปาร์ค นิกซ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ� าในปราสาทโบราณสไตล์ยุโรป 
พพิธิภณัฑ์สตัว์นํ�าแห่งนี�มชีื�อเสยีงอย่างมาก นอกจากท่านจะได้พบกบัสตัว์ทะเลสสีนั
สวยงามนานาชนิด เช่นปลาฉลาม ฝูงปลาซาร์ดนีกว่า 10,000 ตวัแหวกว่ายอยู่ในแท๊
งคก์ระจกขนาดใหญ่ หรอืฝงูแมงกระพรุนจาํนวนมาก ท่านยงัสามารถชมขบวนพาเหรด
นกเพนกวนิที�สุดแสนจะน่ารกัอย่างใกล้ชดิแค่มอืเอื�อม หรอืจะเขา้ชมโชว์แมวนํ�า หรอื
โชวป์ลาโลมากน่็ารกัไมแ่พก้นั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที�จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที�ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึ�น ซึ�งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ�นมารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมื,ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ,าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ,าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ,น 

 

วนัที�สาม           โทยะ >> นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมี >> สวนฟคิุดาชิ >> โอตาร ุ
                          >> อิออน มอลล ์

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านสู่ ภเูขาไฟอสูุซงั เพื�อขึ,นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที�เกิดจากการสั �นสะเทือนของเปลือกโลกในปีค.ศ.1943 
(หรอืปีโชวะของญี�ปุ่น ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พื�นดนิสูงขึ�นมาเรื�อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
ได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมัผัสความน่ารกัและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
นํ�าตาลนับ 100 ตวั ที�ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี�ปุ่นนี�จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั �น ชาวไอนุเชื�อกนัว่าหมสีนํี�าตาลนี�ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ สวนฟคิุดาชิ ซึ�งมบ่ีอนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�เกดิจากการละลายของหมิะ

จากภเูขาโยเทย ์บ่อนํ�าพุรอ้นแห่งนี�เป็นหนึ�งในรอ้ยบ่อนํ�าพุที�มนํี�าที�สะอาดบรสิุทธิ 'ที�สุดที�
ได้รบัคดัเลือกจากกระทรวงสิ�งแวดล้อมของญี�ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
ธรรมชาตอินัสวยงามตามอธัยาศยั จากนั �นนําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ หนึ�งใน
เมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการ
ขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิ�ง จนได้ชื�อว่าเป็น Wales of 
the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัใน
สไตล์ยุโรป นําท่านชอ้ปปิ�งที� ห้างอิออน มอลล ์อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อสนิค้าอุปโภค
บรโิภคแบรนด์ญี�ปุ่นมากมาย รวมถึงซื�อสนิค้าของฝากไม่ว่าจะเป็นขนมญี�ปุ่นโบราณ 
ชอ็คโกแลต กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคี�ยว, ผลไม ้ไปจนถงึเสื�อผา้ เครื�องสาํอางคฯ์ลฯ 
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คํ�า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

 

วนัที�สี�              โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >>  
                        >> ที�ทาํการรฐับาลเก่า >> ช้อปปิ, งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าที�สะท้อนบนผวินํ�าของ 

คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมา
จากโกดังเมื�อสมยัก่อนได้อีกด้วย จากนั �นพาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที�ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืก
ซื�อกล่องดนตรทีี�ท่านชื�นชอบหรอืจะเลอืกจดัทาํกล่องดนตรขีองคุณเองที�มเีพยีงชิ�นเดยีว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี�ยงัมนีาฬิกาไอนํ�าโบราณที�ตั �งเด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที�มี
อายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตาร ุ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญี�ปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี�ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทั �วไปในญี�ปุน่ ซึ�งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผา้ตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านชม 
อาค ารที �ทําการรฐับาลเก ่า  หรอืทํา เน ียบอ ฐิแดง  สร า้งขึ �น ในปีค .ศ .1888  
สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปด
เหลี�ยมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 
ลา้นก้อน ผูท้ี�ออกแบบอาคารนี�เป็นสถาปนิกทอ้งถิ�นและใชว้สัดุภายในประเทศ อาคาร
นี�เคยเป็นอาคารที�ใหญ่และสูงที�สุดในญี�ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูก
ไฟไหมท้ําใหต้้องสรา้งขึ�นมาใหม่ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี�ปุ ่น จากนั �น
อสิระใหท่้านชอ้ปปิ�งที�ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นยา่นที�รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 
200 รา้นคา้ ท่านสามารถช้อปปิ�งสนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนดเ์นมจาก
หา้งสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนดเ์มด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ 
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แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทั �งรา้นสาํหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื�มแบบคนญี�ปุ่น และ
ยงัเป็นแหล่งท่องเที�ยวยามราตรอีกีดว้ย 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 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
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท่้านไดเ้ขา้เยี�ยมชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื,อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื,อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัที�หก           ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ >>  
                        มิตซุยเอาทเ์ลต็ >> ยบูาริ 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที)พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อศาลเจ้าซปัโปโร แต่เปลี�ยนชื�อ

เพื�อให้สมกับความยิ�งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี� ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที�นี�ก็เป็นที�สําหรบัคนท้องถิ�นได้กราบไหว้
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สิ�งศกัดิ 'สทิธิ 'และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด  เชื�อกนัว่าศาลเจา้ชนิโตแห่งนี�จะ
คอยปกปกัษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข จากนั �นนําท่านเลอืกชมสนิคา้
สดๆ จากทะเลที ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบัปยูกัษ์ฮอกไกโด หรอืจะลองเมนูซูช ิซาชมิจิาก
รา้นคา้ต่างๆ หรอืจะเป็นหอยเชลลแ์ละหอยเมน่ยา่งรอ้นๆ ใหท่้านไดล้ิ!มลองตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารมื,อกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเข้าเยียมชมและสักการะองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อาตามะไดบุทสึ ที

ประดิษฐานอยู่ ท่ามกลางเนินเขาทีเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่งด้วย
สถาปตัยกรรมแบบนําสมยัทีดูเรยีบง่าย แต่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ ทีออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อนัโด สถาปนิกทีมชีือเสยีงของญีปุ่นผู้ออกแบบสถานทีต่างๆ ของญีปุ่น
มากมาย อาทเิช่น โอโมเตะซนัโดะ ฮลิล,์ สถานีรถไฟ  ชบุิย่า ฯลฯ จากนั �นอสิระใหท่้าน
ไดช้อ้ปปิ�งกนัต่อกบัสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที� Mitsui Outlet Park ที�พรอ้มใจกนั
ลดราคาสนิคา้อาทเิช่น 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 และบรเิวณ
ด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมซุีปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที�ขายผลติภณัฑ์สนิค้าต่างๆ ที�มาจาก
ผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทั �งขนมของฝากต่างๆ 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื�อนําท่านเข้าสู่ ที�พกัระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมื-ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ-าแร่ ที)อดุมไปด้วยแร่ธาตุที)
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ)งเชื)อกันว่าถ้าได้แช่นํ-าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ-น 

 

วนัที)เจด็       ยูบาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

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

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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 กาํหนดการเดินทางวนัที� 12-18 เมษายน 2562 

**ราคานี,รวมรายการทวัร ์ค่าตั hวเครื�องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั !งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ!นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการเลือนการเดนิทางหรอืเปลียนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั !นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ?ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั Aวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่อนซื!อตั Aวเดนิทางภายในประเทศ เพือเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ!าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ!าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ!นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั !งนี!ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที
เกดิขึ!น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั !นให ้

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั hว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั hว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 63,900.- บาท 29,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 57,600.- บาท 26,600.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 47,900.- บาท 22,300.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

11,900.- บาท 11,900.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี-รวม 

 

1. ค่าตั Aวโดยสารเครืองบนิไป-กลบั ชั !นประหยดั 
2. ค่านํ!าหนกัสมัภาระทีมาพรอ้มกบัตั Aวเครืองบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้!าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้!าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้!าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ!น
เครืองไดท่้านละ 2 ชิ!นเท่านั !น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม ี3 เตยีงเดียวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดียว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ!ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ!ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดียว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดียว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีคอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั !งนี!เป็นไปตามเงือนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ!นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึงเดยีว *** 
7. ค่าภาษนํี!ามนั ทีสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชําระเพิมเตมิ 

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

 
อตัราค่าบริการนี-ไม่รวม 

 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตทีกลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีมไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ!ามนัหรอือืนๆ ทีมไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ!าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิมเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทียวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ!าดืมระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ!าดืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื)อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที)เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็

จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั !นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการคนื
เงนิมดัจาํทั !งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการคนื
ค่าทวัรท์ั !งหมด 

3. กรณทีีกรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีรฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทียวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนืองจากตั Aวเครืองบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั น เมือชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลือนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั !งนี!ขึ!นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัทีสุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญีปุ่น / การนําสิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
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และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทียวบนิ ซึง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั !งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี!ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ ?ในการเปลียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั !งนี!ขึ!นอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมือทางสายการบนิและโรงแรมทีพกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั !นใหแ้ลว้เท่านั !น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ!นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ ?ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ!นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที)ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื)อนไขต่างๆ ที)ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


