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ENJOY HOKKAIDO 5D3N 
BY THAI AIR ASIA X 

 
 
 
 
 
 
 

 
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด

ในช่วงฤดใูบไม้รว่ง ท่ีต้นไม้ทัว่ทัง้เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกนัเปล่ียนสี 
 

โนโบริเบทสึ  หุบเขำจิโกกุดำนิ  หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ ทะเลสำบโทยะ ชมความงามอนัน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุ
ของภูเขาไฟเมื่อกว่าหนึ่งหมื่นปีก่อน, ภเูขำไฟโชวะ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่เขาอุส ึเพื่อ
ชมทวิทศัน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชนิซงั) ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสัน่สะเทอืนของ
เปลอืกโลก, ชมความน่ารกัของเหล่าหมสีนี ้าตาลที ่ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล 

โอตำร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวิถีชีวติ 2 ฝัง่คลอง ที่ยงัคงมกีลิ่นอายของอารยแบบธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบั
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก, เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสทีี่มหำวิทยำลยัฮอกไกโด, เยี่ยมชมโรงงาน
ชอ็คโกแลตชื่อดงัของฮอกไกโดที ่โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ,  
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังที่มิตซุย เอำท์เล็ท ปำร์ค, ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่
ตลำดปลำ,ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิด, ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำล
เก่ำ ทีรู่จ้กักนัในนามท าเนียบอฐิแดง 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

12-16 ตลุาคม 
(ปรบัลดราคา) 

33,900.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 36,900.- 7,900.- 
19-23 ตลุาคม 36,900.- 7,900.- 

 

วนัแรก                        สนามบินดอนเมือง 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 
และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

 

วนัท่ีสอง                      สนามบินชินชิโตเสะ >> ทะเลสาบโทยะ >> นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่  
                                   ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีน ้าตาล >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ 
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจาก

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศลุกากรแล้ว น าท่านออก
เดินทางสู่บริเวณทะเลสาบโทยะ เพ่ือนัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภเูขาอสูุซงั ชม
ทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของ
เปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขา
ไฟโชวะ) ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพื้นดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี 
จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดงัเห็นได้ในปัจจุบนั และยงัคงมพีลงังาน
ความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิ
ซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในฤดูใบไมร้่วงนี้ ท่านจะได้พบกบัความงาม
ของเหล่าตน้ไมใ้บหญา้ทีต่่างกพ็รอ้มกนัผลดัใบเปลีย่นสสีลบักนัระหว่างสเีหลอืง 
สม้ แดง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั 
ท่านจะได้พบกบั ฟารม์หมีโชวะชินซงั ให้ท่านไดส้มัผสัความน่ารกัและฉลาด
แสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ทีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีนี ้าตาลนี้ถือเป็นสตัว์
เทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่มี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี่
จิโกกดุานิ บ่อโคลนเดอืดที่ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้ ซึง่เกดิจากความรอ้นใต้
พภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมี
สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสาม                     โนโบริเบทสึ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                                   ซปัโปโร >> โรงงานชอ็คโกแลต็ >> ช้อปป้ิงท่ีย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง

ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าและท าการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและ
โรแมนตคิของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บ
ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตก 
ผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัและท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากรา้นค้า
ต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั ้นพาท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี
ต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่อง
ดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีี่ท่านชื่นชอบ
หรือจะเลือกจัดท ากล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ก็ได ้
นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที่มอีายุ
การใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่านชมโรงงานชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่ง
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ผลติชอ็คโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยที่คอยสร้างสีสนัและเรยีกรอยยิ้มจาก
นักท่องเที่ยว จงึท าให้ท่านรู้สกึราวกบัเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่าน
สามารถเดนิชมและศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติ
ยุคแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงาน พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ได้
ตามอธัยาศยั จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อป
ป้ิงที่รวบรวมรา้นค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นค้าเอาไวท้ี่นี่ที่เดยีว ไม่ว่าจะ
เป็นร้านขายเครื่องส าอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า 
กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่
ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นั ้นเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตร ี

ค า่                      อิสระอาหารค า่ ให้ท่านเลือกอ่ิมอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี                          ซปัโปโร >> มหำวิทยำลยัฮอกไกโด >> ท่ีท าการรฐับาลเก่า >> ตลาดปลา  
                                     >> มิตซุย เอาทเ์ลต็  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  มหำวิทยำลัยฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสัมผัส

บรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนส ี ภายในบรเิวณของมหาวทิยาลยัฮอกไกโด
แห่งนี้ จะมถีนนเส้นเล็กๆ ที่สองข้างทางเรยีงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ผลดัสี
เป็นสเีหลอืงอร่าม งดงามจบัตา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวญี่ปุ่ นทีจ่ะมา
ชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ หากใบไมย้งัไม่เปลีย่น
ส ีหรอืใบไมร้ว่งแลว้ จะพาทุกท่านไปเดนิเล่นทีส่วนโอโดรแิทน) จากนัน้น าท่าน
ชมอาคารท่ีท าการรฐับาลเก่าหรือท าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  
สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสรา้งของโดมแปด
เหลีย่มน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 
ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วสัดุภายในประเทศ 
อาคารนี้เคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเม
จ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ต้องสรา้งขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้
เป็นสมบัติทางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคลส าคัญทางการเมืองของ
รฐับาลญีปุ่่ น ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลา 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเลอืกชมสนิคา้สดๆ จากทะเลที ่ตลาดปลา พลาดไม่ไดก้บัปยูกัษ์ฮอกไกโด

หรอืจะลองเมนูซูช ิซาชมิจิากรา้นค้าต่างๆ หรอืจะเป็นหอยเชลล์และหอยเม่นย่าง
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รอ้นๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอธัยาศยั จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงกนัต่อกบั
สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่พร้อมใจกันลดราคา
สนิค้าอาทิเช่น 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 ฯ ล ฯ 
และบรเิวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมซีุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์
สินค้าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือ
แมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

ค า่                      อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีห้า                       ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
 มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  

(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

12-16 ตลุาคม 
(ปรบัลดราคา) 

33,900.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 36,900.- 7,900.- 
19-23 ตลุาคม 36,900.- 7,900.- 

 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 
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-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดยีว  *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
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3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 
 
 


