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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด

 

โทมามุ สนุกสุดเหวี�ยงกบักิจกรรมหนา้หนาวหลากหลายที�

โทมามุ

โนโบรเิบทส ึ หุบเขาจโิกขุดานิ
ของธรรมชาติ ซึ�งยงัคงมีควนัพวยพุง่จากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด

โทยะ  ชมความงามของ

ชิค็อทสึ

พื� นเมืองฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั
ทิวทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ

เอกลกัษณแ์หง่วิ
กลบัสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมตะวนัตก
จากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี

แลตอิชิยะ
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KAIDO TOMAM
6D 4N BY TG 

ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น

ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

สนุกสุดเหวี�ยงกบักิจกรรมหนา้หนาวหลากหลายที�

โทมามุ 

หุบเขาจโิกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขาม
ของธรรมชาติ ซึ�งยงัคงมีควนัพวยพุง่จากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั�งอยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาติ

ชิค็อทสึ-โทยะ, เยี�ยมชม ฟารม์หมีสนีํ�าตาล ชมหมีสายพนัธุ์

พื� นเมืองฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสูเ่ขาอูสุ
ทิวทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 
เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ

เอกลกัษณแ์หง่วิถีชีวิต 2 ฝั�งคลอง ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุ่นแต่
กลบัสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมตะวนัตก, เพลิดเพลินกบัเสียงเพลง

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ีดื�มดํ �ากบัความหวานของ

แลตอิชิยะ ที�จะทาํใหคุ้ณรูสึ้กเหมือนอยูดิ่นแดนยุโรป
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ประเทศญี�ปุ่ น  

สนุกสุดเหวี�ยงกบักิจกรรมหนา้หนาวหลากหลายที� โฮชิโนะ รีสอรต์ 

หรือหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขาม
ของธรรมชาติ ซึ�งยงัคงมีควนัพวยพุง่จากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด 

ที�ตั�งอยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาติ

ชมหมีสายพนัธุ์

นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสูเ่ขาอูสุ เพื�อชม

เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ 

ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุ่นแต่
เพลิดเพลินกบัเสียงเพลง

ดื�มดํ �ากบัความหวานของ โรงงานช็อคโก

ที�จะทาํใหคุ้ณรูสึ้กเหมือนอยูดิ่นแดนยุโรป  
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ซปัโปโร   ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ที�รูจ้กั

กนัในนามทาํเนียบอิฐแดง, สกัการะสิ�งศกัดิ�สิทธิ� ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด

, เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ� งที�ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่และอิสระ

เตม็วนัในเมืองซปัโปโร 

 
 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 30 ธนัวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 

30 ธ.ค. 62         สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

21.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเ์ตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย  

   เที�ยวบินที� TG670 
 

31 ธ.ค. 62         สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จโิกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ 

                         นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสุู >> ฟารม์หมีสีนํ�าตาล 

 

 

 

 

 

 
 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผ่านขั�นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ 

เมืองที�มีแหล่งนํ�าพุรอ้นธรรมชาติที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโด นําท่านชม
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที�จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที�ธรรมชาติไดส้รา้งสรรคข์ึ� น 
ซึ�งเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุ่งขึ� นมารวมตวักนัจนเกิดเป็น
แอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง เพื�อขึ� นกระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศันภ์ูเขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที�เกิดจากการสั �นสะเทือนของเปลือกโลกในปีค.ศ.1943 

(หรือปีโชวะของญี� ปุ่น ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความรอ้นใต้พิภพไดด้ัน
พื� นดินสูงขึ� นมาเรื�อยๆ ติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดงัเห็นได้
ในปัจจุบนั และยงัคงมีพลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชินซงักลบัไมม่ีหิมะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซงั ท่านจะได้
พบกบั ฟารม์หมีโชวะชินซัง ใหท่้านไดส้มัผัสความน่ารกัและฉลาดแสนรูข้องหมีสีนํ�าตาล
นับ 100 ตวั ที�ใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี�ปุ่นนี� จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั�น 
ชาวไอนุเชื�อกนัวา่หมีสีนํ�าตาลนี� ถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  
นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัมื� ออาหารอิสระใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ�าแร่ ที�อุดมไปดว้ยแร่ธาตุที�มี

สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกนัว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้จะทาํใหผิ้วพรรณ

สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ� น 
 

01 ม.ค. 63         โทยะ>> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี >>ซปัโปโร   

                         โรงงานช็อคโกแลต >>ชอ้ปปิ� งยา่นซูซูกิโน่และทานูกิ 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ�งในเมืองโบราณที�เคยเป็นเมืองท่าสาํคญัทางตอนเหนือ
ของประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ต่างๆ และทาํการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอรริ์�ง จนไดชื้�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมือง
โอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตัวในสไตลยุ์โรป นําท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิว
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าที�สะทอ้นบนผิวนํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตัว และท่านยงัสามารถ
เลือกซื� อสินคา้พื� นเมืองจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื�อสมยัก่อนไดอี้กดว้ย
ไดเ้วลาอนัสมควร พาท่านเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที�ส่ง
เสียงดนตรีตอ้นรับท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้มวิวฒันาการของกล่องดนตรีและ
กล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื� อกล่องดนตรีที�ท่านชื�นชอบ
หรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุณเองที�มีเพียงชิ� นเดียวในโลกก็ได ้นอกจากนี� ยงัมี
นาฬิกาไอนํ� าโบราณที�ตั�งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที�มีอายุการใชง้านนานนับ
ศตวรรษคู่กบัเมืองโอตารุ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านดว้ยเซ็ทอาหารญี�ปุ่น พรอ้มดว้ยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท*** 
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บ่าย นําท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที�มีชื�อเสียงของญี�ปุ่น ตวัอาคาร
ของโรงงานถูกสรา้งขึ� นในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ และมีช็อคโกแลตที�ขึ� นชื�อ
ที�สุดของที�นี� คือ Shiroi Koibito ซึ�งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถ
เลือกซื� อกลบัไปใหค้นที�ท่านรกัทาน หรือว่าซื� อเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้และ
ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุค
แรกเริ�มแบบจาํลองของโรงงาน พรอ้มทั�งเลือกชิมและเลือกซื� อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้าม
อธัยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ ย่านทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที�
รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้ เอาไวที้�นี� ที�เดียวท่องเที�ยวไดต้ั�งแต่
หวัคํ �าจนถึงเที�ยงคืน เพราะเป็นแหล่งท่องเที�ยวสาํหรบันักท่องราตรีอีกดว้ย 

คํ �า อิสระรบัประทานอาหารคํ �าตามอธัยาศยั 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

02 ม.ค. 63       อิสระทอ่งเที�ยวในเมืองซปัโปโรดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดินทางท่องเที�ยวและสมัผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ชอ้ปปิ� งได้
อยา่งเต็มอิ�มหรือจะชมวิวทิวทศัน์จากมุมสูง ที�อาคาร JR TOWER เป็นตึกที�สูงที�สุดในซปั
โปโร ตั�งอยู่ติดกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั�งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมวิวตั�งอยูที่�ชั�น 38 เรียกวา่ T38 ที�ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั�งกลางวนั 
กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ �าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั�งอยูก่ลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที�
จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกนัมีตึก ESTA ซึ�งที�ชั�น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมีอยู่

ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่ นอกจากนี� ยงัมีจุด

ชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที�นี� นั�นติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที�ที�วิว

กลางคืนสวยที�สุดในประเทศญี� ปุ่น ท่านสามารถขึ� นไปบนยอดเขาด้วยกระเชา้และ
เคเบิ� ล คาร ์หรือหากตอ้งการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร ์ก็ยงัมีหมู่บา้นประวติัศาสตร์
ใหท่้านไดเ้ขา้เยี�ยมชม (ไมม่ีรถบสับริการ และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารมื� อกลางวนัและคํ �า ตามอธัยาศยั 

เลือกชิมเลือกอร่อยจากรา้นคา้ตา่งๆ ในเมืองซปัโปโรไดต้ามอธัยาศยั 

ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เนื� อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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03ม.ค. 63       ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ที�ทาํการรฐับาลเก่า >> โทมาม ุ 

                         >> สนุกกบักิจกรรมหน้าหนาวที�โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมาม ุ>> ยบูาริ 

 

 

 

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อศาลเจา้ซปัโปโร แต่เปลี�ยนชื�อ

เพื�อใหส้มกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี�จะคอยปกปักษ์รกัษา 

ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อันยาวนาน 
เก่าแก่นับพนัปี แต่ที�นี�ก็เป็นที�สําหรบัคนท้องถิ�นได้กราบไหว้สิ�งศกัดิ �สทิธิ �และเป็นศูนย์

รวมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนั �นนําท่านชม อาคารที�ทําการรฐับาลเก่า หรอื

ทําเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง

ซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี�ยมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา 
ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ลา้นก้อน ผูท้ี�ออกแบบอาคารนี�เป็นสถาปนิกทอ้งถิ�น

และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารที�ใหญ่และสูงที�สุดในญี�ปุ่ น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ําใหต้้องสรา้งขึ�นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 

ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญัทาง

การเมอืงของรฐับาลญี�ปุ่ น  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกรีสีอรท์ระดบัหรู ที�มกีจิกรรมสําหรบัฤดู

หนาวมากมายใหท้่านไดเ้ขา้รว่มและสมัผสักบัหมิะสขีาวบรสิุทธิ �ไดอ้ย่างเตม็ที� รวมไปถงึ

กจิกรรมในรม่อกีมากมาย คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศด ีรา้นอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร

รสเลศิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชโินะ รสีอรต์ โทมาม ุดงัต่อไปนี� 
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 -สกีและสโนวบ์อรด์ ที�โทมามมุลีานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั

ใหท้่านไดเ้ลอืกเล่น หรอืหากจะเริ�มเรยีนการเล่นสก ีก็มเีจา้หน้าที�ผูช้ํานาญคอยแนะนํา
อยา่งละเอยีด 

 -สโนว์ โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลอืก ตั �งแต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 

กโิลเมตร มทีั �งคอรส์สาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟติ�ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนั �งบานาน่า 

โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพื�นหมิะ สนุกไมแ่พก้ารล่องเรอืในนํ�าทะเล  

 -สโนวช์ู ทวัร ์หากท่านอยากลองกจิกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอรส์เดนิ

ป่าหมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษที�ใชเ้ดนิบนพื�นหมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ�งคอรส์

ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านั �น  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

-เสลท ใหท้่านไดส้นุกกบัการลื�นไถลกระดานหมิะบนเนินที�ปกคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว  

 -ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเยน็ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านนํ�าแขง็ ภายในมี

สิ�งก่อสร้างหลากหลายที�ล้วนสร้างจากนํ� าแข็งทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิ�มความสวยงาม

ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนตคิมากขึ�น นอกจากนี�ยงัมกีจิกรรมอื�นๆ อีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 

 **ราคาทวัร์รวมกิจกรรมสเลทและค่าเขา้ชมหมู่บ้านไอซ์ วลิเลจ เท่านั �น หากท่านต้องการ

เขา้รว่มกจิกรรมอื�นๆ แทนการเล่นสเลท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิค่าสเลท** 
 **ไมร่วมค่ากจิกรรมอื�นๆ ภายในโฮชโินะ รสีอรต์ โทมาม*ุ* 

**ปรมิาณหมิะสาํหรบักจิกรรมต่างๆ ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื�อนําท่านเข้าสู่ ที�พกัระดับ

เทียบเท่า 3 ดาว 
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คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู

หลงัมื�ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ�าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�

มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้วจะทําให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ�น 

 

04 ม.ค. 63      ยบูาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัมื�ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 

10.30น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 

15.30น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 กาํหนดการเดินทางวนัที� 30 ธนัวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั �วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั �วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 54,900.-  บาท 30,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 49,900.-  บาท 27,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 41,900.-  บาท 23,900.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 11,900.-  บาท 11,900.-  บาท 
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หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ �ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั �วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื�อตั �วเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง

ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 

ขึ�นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�

เกดิขึ�น 
4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�

ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1. ค่าตั �วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 

2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั �วเครื�องบนิ 

-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
เครื�องไดท้่านละ 2 ชิ�นเท่านั �น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั

สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั

หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 

-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 

-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ�งเดยีว *** 

7. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 2 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ ใน

กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 

7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  

2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 

3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
 

การยกเลิก  

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

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนื

ค่าทวัรท์ั �งหมด 
3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์

หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรท์ุกกรณ ี

4. เนื�องจากตั �วเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง

หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
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หมายเหต ุ

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก

ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง

ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี

เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก

ประการ 

 

 

 


