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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 
โนโบริเบทสึ  เมอืงทีม่แีหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด, นัง่

กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีำยพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดไมว่่ำ
จะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตวั, เพลดิเพลนิควำมน่ำรกัของ
ขบวนพำเหรดนกเพนกวนิ ณ โนโบริเบทสึ มำรีนพำรค์ นิกซ์, พบควำม
มหศัจรรยแ์ละน่ำเกรงขำมของธรรมชำตทิี่ จิโกกดุำนิ หรอืหุบผำนรก ซึง่ยงัคง
มคีวนัพวยพุ่งจำกน ้ำพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด ซึง่เป็นทีม่ำของชื่อหุบผำนรก 

ทะเลสำบโทยะ  ชมควำมงำมของทะเลสำบทีต่ ัง้อยูใ่นวนอุทยำนแห่งชำตชิคิอ็ทส-ึโทยะ 
ฮำโกดำเตะ  ตลำดสดยำมเช้ำ ตลำดกลำงทีน่ ำเขำ้อำหำรทะเลทีส่ ำคญัของเกำะ 

ฮอกไกโด, ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตทีร่วบรวมเอำเรื่องรำวควำมเป็นมำ 
ตลอดจนประวตัศิำสตรข์องเมอืงฮำโกดำเตะไวใ้นรปูของสถำปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป, นัง่กระเชำ้สู่ ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮำโกดำเตะ ซึง่เป็นจุดชม
ววิทวิทศัน์ยำมกลำงคนื 

โอตำร ุ เกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อำยอำรยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงำมดว้ย
สถำปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจำกพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร สกักำระศำลเจ้ำฮอกไกโด ศูนยร์วมจติใจของคนฮอกไกโด, ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ 
แบรนด์ดงัที่มิตซุย เอำท์เลท็, เยีย่มชมดนิแดนในเทพนิยำยที่หอมอบอวลไป
ดว้ยกลิน่คุ้กกี้และชอ็คโกแลตที่ โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ, ชอ้ปป้ิงทีซู่ซูกิโน่ 
เพลนิตำกบัสนิคำ้มำกมำยหลำยแบรนด ์และอสิระเตม็วนัในเมอืงซปัโปโร 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 20-25 ตลุำคม 2560  

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> โนโบริเบทสึ มำรีน พำรค์ นิกซ ์>>  
                         ขึ้นกระเช้ำดหูมี >> จิโกขดุำนิ >> ทะเลสำบโทยะ 

 
 
 
 
 
08.30น. ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองโนโบริเบทสึ เพื่อเขำ้ชม โนโบริเบทสึ
มำรีนพำรค์ นิกซ์ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ำทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ท่ำนจะได้
พบกบัสตัว์น ้ำนำนำชนิดและท่ำนจะไดพ้บกบัขบวนพำเหรดนกเพนกวนิที่สุดแสนน่ำรกั
อยำ่งใกลช้ดิแค่มอืเอือ้ม  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีำยพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดไม่

ว่ำจะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตวั โดยเฉพำะหมสีนี ้ำตำลทีห่ำไดย้ำกใน
ปัจจุบนั ทีพ่บไดท้ีเ่กำะฮอกไกโด เกำะซำคำรนิ และหมูเ่กำะคูรนิเท่ำนัน้ พบกบักจิกรรม
ที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น โชว์หมโีล้ชงิช้ำ ให้อำหำรหมอีย่ำงใกล้ชดิโดยมเีพยีงกระจกกัน้
ระหว่ำงท่ำนและหมตีวัใหญ่ทีค่อยโบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งควำมสนใจ จำกนัน้น ำท่ำนชม
ควำมแปลกของธรรมชำติที ่จิโกขดุำนิ ในอดตีบรเิวณนี้คอืภูเขำไฟที่เกดิกำรปะทุครัง้
ล่ำสุดเมื่อประมำณ 10,000 ปีก่อน และดว้ยควำมรอ้นใตภ้ภิพทีย่งัคงเหลอือยู่ ท ำใหเ้กดิ
บ่อโคลนเดอืดทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคข์ึน้และอุดมไปดว้ยแร่ก ำมะถนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิชม
ทิวทัศน์โดยรอบและบันทึกภำพควำมประทับใจและควำมงดงำมบนยอดเขำแห่งนี้  
จำกนัน้น ำท่ำนไปสมัผสัควำมสวยงำมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของ ทะเลสำบโทยะ 
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หรือโทยะโกะ ซึง่อยู่ภำยในอุทยำนแห่งชำตชิคิอ็ทสึ-โทยะ ทะเลสำปแห่งนี้เกดิขึน้จำก
กำรระเบดิของภูเขำไฟเมื่อหลำยแสนปีที่แลว้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงต ่ำอกีทัง้
ยงัมสีเีหลอืง แดง เขยีว สลบักนัอย่ำงสวยสดงดงำม ดงันัน้ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งทีอ่ำบน ้ำแร่
แช่ออนเซน็ชัน้เยีย่มส ำหรบันักท่องเที่ยว และทะเลสำบแห่งนี้ยงัถูกใชใ้นกำรจดัประชุม
กลุ่มประเทศอุตสำหกรรมหรอื G8 เมื่อปี 2551 และยงัมจีุดเด่น คอืเกำะกลำงที่ผุดขึ้น
กลำงทะเลสำบ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ในโรงแรมท่ีพกั 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีสำม           โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิและ 
                          โกดงัอิฐแดง >> ขึ้นกระเช้ำชมวิวบนเขำฮำโกดำเตะ 

 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืงฮำโกดำเตะ (HAKODATE) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดพ้บกบัววิ

ทวิทศัน์ใบไมเ้ปลี่ยนสีตำมสองขำ้งทำง ที่เหล่ำต้นไมท้ัง้หลำยต่ำงเตรยีมตวัโรยใบเพื่อ
ต้อนรับฤดูหนำว เมืองฮำโกดำเตะเป็นอดีตเมืองท่ำส ำคัญของเกำะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมควำมงำมของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่ำ ศำลำเก่ำ รวมทัง้โบสถน์ิกำยออเธอรด์อกซ์ ทีม่คีวำมงดงำม น ำท่ำน
ชมตลำดสดยำมเช้ำ ตลำดกลำงที่น ำเขำ้อำหำรทะเลที่ส ำคญัของเกำะฮอกไกโด โดย
จะแบ่งออกเป็นโซนขำยผกัผลไมแ้ละอำหำรทะเล แต่ไฮไลต์ของตลำดอยู่ที่อำหำรทะเล 
และปูฮอกไกโดอนัเลื่องชื่อเนื้อนุ่มหวำนอร่อย มกีิจกรรมกำรตกปลำหมกึและทำนกนั
สดๆ อีกทัง้ยงัมซีูชหิน้ำต่ำงๆ มำกมำย ที่ทัง้สดและอร่อยให้ท่ำนเดนิชมและเลอืกซื้อ
ตำมอธัยำศยั   

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิเล่นที่ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่

รวบรวมเอำเรื่องรำวควำมเป็นมำ ตลอดจนประวตัศิำสตร์ของเมอืงฮำโกดำเตะไวใ้นรูป
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ของสถำปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ่งได้รบัอทิธพิลมำตัง้แต่สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮำโกดำเตะ
เป็นเมอืงท่ำส ำหรบัท ำกำรค้ำกบัต่ำงชำติ โดยมสีิง่ปลูกสรำ้งที่น่ำสนใจมำกมำย อำท ิ
ศำลำประชำคมหลงัเก่ำ (Old Public Hall) สถำปัตยกรรมแบบยุโรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นที่
ท ำกำรของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่ำ (Church Group of 
Motomachi) โบสถ์หลำกสไตล์ ที่ท ำให้นึกยอ้นถึงอดตีอนัรุ่งเรอืง ของเมอืงท่ำส ำคญั 
ซึง่ยงัคงรกัษำสถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยำ่งดี จำกนัน้
พำท่ำนชม โกดงัอิฐแดงโกดงัเก่ำแก่อำยุกว่ำร้อยปีที่ท่ำเรอืรมิทะเล สร้ำงตำมแบบ
ตะวนัตกด้วยอฐิแดง เจำ้ของเดมิคอืคุณคะเนโมรพิ่อคำ้ผู้ม ัง่คัง่ในสมยันัน้ ปัจจุบนัโกดงั
จ ำนวน 5 หลงัได้ดดัแปลงให้กลำยเป็นร้ำนค้ำขำยของที่ระลกึ ร้ำนอำหำร รำ้นกำแฟ 
และอื่นๆ มำกมำย ท ำใหเ้ป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีส่ำมำรถเดนิเล่น เลอืกซือ้ของฝำก และชมววิ
เมอืงท่ำ จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้ำสู่ ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮำโกดำเตะ ซึ่ง
เป็นจุดชมววิทวิทศัน์ยำมกลำงคนื เคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสถำนทีท่ีม่วีวิกลำงคนืสวย
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ถำ้ไมไ่ดม้ำชมถอืว่ำมำไมถ่งึเมอืงฮำโกดำเตะเลยทเีดยีว 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL RESOL HAKODATE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               ฮำโกดำเตะ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร  
                         >> โรงงำนชอ็คโกแลต >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 

 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทำงสู่ โอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบรำณทีเ่คยเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใชใ้นกำรขนถ่ำยสนิคำ้และท ำกำรประมง โดยเฉพำะปลำเฮอร์
ริง่ จนไดช้ื่อว่ำเป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนตคิของเมอืงโอตำ
รดุว้ยกำรสรรสรำ้งอยำ่งลงตวัในสไตลย์โุรป น ำท่ำนเกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุด
แสนโรแมนตคิของโกดงัเก่ำทีส่ะทอ้นบนผวิน ้ำของคลองโอตำร ุคลองสำยวฒันธรรม
ระหว่ำงดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสำนกนัไดอ้ยำ่งลงตวั และท่ำนยงัสำมำรถ
เลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงจำกรำ้นคำ้ต่ำงๆ ทีถู่กดดัแปลงมำจำกโกดงัเมือ่สมยัก่อนไดอ้กี
ดว้ย จำกนัน้ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมี
นำฬกิำไอน ้ำโบรำณตัง้เด่นอยูห่น้ำอำคำรทีถู่กสรำ้งขึน้นำนนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตำรุ  
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ส่งเสยีงตอ้นรบัท่ำนทุกๆ 15 นำท ีท่ำนจะไดช้มวธิกีำรผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้
กล่องดนตรหีลำกหลำยแบบหลำกหลำยขนำด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณ
เองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนยก์ลำง

ควำมเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลำ้ยตำรำงหมำกรกุซึง่แตกต่ำง
จำกบรรดำหมู่บำ้นและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้บัค ำแนะน ำและพฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญ
ชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตำมพืน้ฐำนกำรวำงผงัเมอืง
ของอเมรกิำ เพื่อน ำท่ำนเยีย่มชม โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ ี
ชื่อเสยีงของญีปุ่่ น ดว้ยรปูรำ่งของอำคำรโรงงำนทีต่กแต่งสไตลย์โุรป รวมถงึเหล่ำตุ๊กตำ
ตวัน้อยทีค่อยสรำ้งสสีนัและเรยีกรอยยิม้จำกนกัท่องเทีย่ว จงึท ำใหท้่ำนรูส้กึรำวกบัเดนิ
อยูใ่นดนิแดนแห่งเทพนิยำย ท่ำนสำมำรถเดนิชมและศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของ
โรงงำนและอุปกรณ์กำรผลติยคุแรกเริม่แบบจ ำลองของโรงงำน พรอ้มทัง้เลอืกชมิและ
เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่ำงๆ ไดต้ำมอธัยำศยั จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ทำนุกิโคจิ
และย่ำนซูซูกิโน่ ทีร่วบรวมรำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 รำ้นคำ้ เอำไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว
ท่องเทีย่วไดต้ัง้แต่หวัค ่ำจนถงึเทีย่งคนื เพรำะเป็นแหล่งท่องเทีย่วส ำหรบันกัท่องรำตรี
อกีดว้ย 

ค ำ่              รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ             ซปัโปโร >> ศำลเจ้ำฮอกไกโด >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> สวนโอโดริ >> 
                          มิตซุย เอำทเ์ลท็ 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศำลเจ้ำซปัโปโร ในปัจจบุนัเปล่ียนช่ือใหม่เป็น ศำลเจ้ำฮอกไกโด 

เพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของเกำะฮอกไกโด ซึง่เป็นทีส่ ำหรบัคนทอ้งถิน่ไดก้รำบไหวส้ิง่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศนูยร์วมจติใจของชำวฮอกไกโด จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงชม อำคำรท่ีท ำ
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กำรรฐับำลเก่ำ สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1888 สถำปัตยกรรมของอำคำรนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์
แห่งเมอืงซปัโปโร ท ำใหน้กัท่องเทีย่วชำวญีปุ่่ นและต่ำงชำตริูจ้กักนัอย่ำงแพร่หลำย 
สไตลก์ำรสรำ้งของโดมแปดเหลีย่มน ำมำจำกทีท่ ำกำรรฐัแมสซำซเูสททใ์นประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ผูท้ีอ่อกแบบอำคำรนี้เป็นสถำปนิกทอ้งถิน่ และสรำ้งอำคำรน้ีโดยใชว้สัดุ
ภำยในประเทศ อำคำรน้ีเคยเป็นอำคำรทีใ่หญ่และสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับำลเมจ ิแต่ต่อมำถูกไฟไหมท้ ำใหต้อ้งสรำ้งขึน้มำใหมใ่นปีค.ศ.1911 
ปัจจบุนัถูกอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบตัทิีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นวฒันธรรม และส ำหรบัจดังำน
เลีย้งตอ้นรบับุคคลทีส่ ำคญัทำงกำรเมอืงของรฐับำลญีปุ่่ น น ำท่ำนเดนิทำงสู่สวนโอโดริ 
ทีม่ลีำนกวำ้งประดบัประดำดว้ยตน้ไมต่้ำงๆ อยำ่งสวยงำม ถอืเป็นสวนสำธำรณะใจ
กลำงเมอืงทีช่ำวซปัโปโรนิยมมำนัง่ปิคนิคในวนัหยดุ หรอืพนกังำนออฟฟิศมำนัง่ทำน
อำหำรกลำงวนั เพื่อผ่อนคลำยอริยิำบถทีเ่ครง่เครยีดจำกกำรท ำงำน 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย  อสิระชอ้ปป้ิง มิตซุยเอำทเ์ลท เพื่อชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมทีห่ลำกหลำย พรอ้มใจกนั

ลดรำคำ อำท ิเช่น 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, 
Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ 

ค ำ่   อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัจำกอำหำรเช้ำ ถึงเวลำอนัควรน ำทุกท่ำนสู่ สนำมบินซิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้ำเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
********************************************************************************************************* 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 20-25 ตลุำคม 2560  

 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเท่ำ 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
4. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่14 มีนำคม 2560 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 49,900.-  บำท 26,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.-  บำท 24,300.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500.-  บำท 20,300.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำแจง้เขำ้ แจง้ออก 

ส ำหรบัท่ำนทีถ่อืต่ำงดำ้ว 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
5. ค่ำทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้
ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำน
ได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตต่ิำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทำง
สำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำย

กำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


