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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด

ในช่วงฤดใูบไม้รว่ง ท่ีต้นไม้ทัว่ทัง้เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกนัเปล่ียนสี 
 

ชิโตเสะ เพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมายภายในฟารม์มา้ชื่อดงั นอรท์เทิรน์ฮอรส์ปำรค์ 
โนโบริเบทสึ สมัผสัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาตทิี่จิโกขดุำนิ หุบเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยไอความรอ้น

จากบ่อก ามะถนัเขม้ขน้ 
โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ฮำโกดำเตะ ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ทีส่วนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  

ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา  ตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป,  
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของฝากชื่อดงัทีย่่านอาคาเรง็กะหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม 
โกดงัอิฐแดง, นัง่กระเช้าสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยาม
กลางคนื 

โอตำร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิีชวีติ 2 ฝัง่คลอง ที่ยงัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร ช้อปป้ิงที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากับสนิค้ามากมาย, เยี่ยมชม
อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ อาคารที่มีความส าคัญทางประวตัิศาสตร์ของ
เกาะฮอกไกโด, ชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่หำวิทยำลยัฮอกไกโด 

 

***นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน*** 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

12-16 ตลุาคม 
(ปรบัลดราคา) 

34,900.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 37,900.- 7,900.- 
19-23 ตลุาคม 37,900.- 7,900.- 

 

วนัแรก                        สนำมบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง 
และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

 

วนัท่ีสอง                   สนำมบินชินชิโตเสะ >> นอรท์เทิรน์ ฮอรส์ ปำรค์ >> โนโบริเบทสึ   
                                  >> จิโกขดุำนิ >> ทะเลสำบโทยะ  
 
 
 
 
 
 
 

08.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำก
ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่นอรท์เทิรน์ ฮอรส์ ปำรค์ ฟารม์มา้ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงมา้และฝึกม้า
คุณภาพส าหรบัการแข่งขนั โดยนอกจากพื้นที่เลี้ยงม้าและฝึกม้าแล้ว ยงัมี
บรเิวณจดักิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เลอืกสนุกกบักิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น ชม
โชว์ลูกม้าแสนรู้, นัง่รถม้าชมทัศนียภาพรอบๆ ฟาร์มม้า, ปัน่จกัรยาน, ให้
อาหารมา้, ยงิธนู ฯ (รวมค่ำกิจกรรมให้ท่ำนละ 1 ชนิด) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่มี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี่
จิโกขดุำนิ บ่อโคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใต้
พภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบโทยะ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
**หลงัมื้ออำหำรอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอดุมไปด้วย
แร่ธำตุท่ีมีสรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้วจะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม                    โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติ(ดลิูงแช่ออนเซน็) >>  
                                   ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ >> โกดงัอิฐแดง >> นัง่กระเช้ำขึน้ภเูขำ 
                                   ชมวิวเมืองฮำโกดำเตะ 
 
 
 
 
 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงฮำโกดำเตะ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัววิทวิทศัน์

ธรรมชาตสิองขา้งทาง ที่เหล่าต้นไมท้ัง้หลายต่างผลดัสเีปลีย่นเป็นสเีหลอืง ส้ม 
แดง สลบักนัสวยงาม เมอืงฮาโกดาเตะเป็นอดตีเมอืงท่าส าคญัของเกาะฮอกไก
โด เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมความ
งามของตวัเมอืงที่มทีัง้ ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอรด์อกซ์ ที่มี
ความงดงาม  น าท่านเขา้ชม สวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุ
รอ้น ท่านจะได้พบกบัเหล่าฝูงลงิมากมายที่ลงมาแช่น ้ารอ้นในบ่อเพื่อคลายความ
หนาว นอกจากนี้ยงัสามารถเดนิเล่นชมพนัธุไ์มเ้ขตรอ้นนานาชนิดไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิเล่นที่ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District)  

เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโก
ดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป  ซึ่งได้รบัอิทธพิลมาตัง้แต่สมยั
ญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะเป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติ โดยมสีิง่
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ปลูกสรา้งที่น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) 
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ท าการของคณะผู้ปกครองเมอืง
ตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ท าให้นึกยอ้น
ถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมอืงท่าส าคญั ซึง่ยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า 
และเป็นเอกลกัษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี จากนัน้พาท่านชม โกดงัอิฐแดง โกดงั
เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง 
ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ท าใหเ้ป็นย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดนิ
เล่น เลอืกซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอื 

เยน็    อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
จากนัน้น าท่านขึ้นกระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ยามกลางคืน เคยติดอันดบั 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มวีิว
กลางคนืสวยที่สุดในญี่ปุ่ น ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถึงเมอืงฮาโกดาเตะเลย
ทเีดยีว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี                          ฮำโกดำเตะ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >>  
                                    ซปัโปโร >> อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> มหำวิทยำลยัฮอกไกโด >> 
                                   ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง

ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท า
การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชม
ความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัใน
สไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงั
เก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดน
ตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืก
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ซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากรา้นค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้
อกีดว้ย  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิ พิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี ที่ส่ง

เสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้มววิฒันาการของกล่องดนตรี
และกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่าน
ชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองที่มเีพยีงชิน้เดยีวในโลกก็ได ้
นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที่มอีายุ
การใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 5 ของ
ญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา
หมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึง่ได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาว
อเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการวางผงั
เมอืงของอเมรกิา น าท่านชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอิฐแดง 
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์
การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อิฐใน
การก่อสรา้งประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และ
ใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.
1911 ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคล
ส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหำวิทยำลยั 
ฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสมัผสับรรยากาศของฤดูใบไม้เปลีย่นส ีภายใน
บรเิวณของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดแห่งนี้ จะมถีนนเสน้เลก็ๆ ทีส่องขา้งทางเรยีง
รายไปดว้ยตน้แปะก๊วยทีผ่ลดัสเีป็นสเีหลอืงอรา่ม งดงามจบัตา และเป็นสถานที่
ยอดนิยมของชาวญี่ปุ่ นทีจ่ะมาชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ หากใบไมย้งัไม่เปลี่ยนส ีหรอืใบไมร้่วงแล้ว จะพาทุกท่านไปเดนิเล่นที่
สวนโอโดรแิทน) จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ 
เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 รา้นค้า ท่านสามารถช้อปป้ิงสนิค้า
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมจากหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนด์
เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหาร
มากมาย ทัง้ร้านส าหรบัครอบครวัหรอืร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่ น และยงัเป็น
แหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

เยน็    อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ                       ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
 มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  

(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
15.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

12-16 ตลุาคม 
(ปรบัลดราคา) 

34,900.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 37,900.- 7,900.- 
19-23 ตลุาคม 37,900.- 7,900.- 

 

***รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท  
โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ*** 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
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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 

-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 
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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  

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.  
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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 

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 
 

 

 

 

 


