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HOKKAIDO • HAKODATE  

         6D4N BY TG 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด  
โดยสำยกำรบินไทย 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบทีต่ ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะ และทะเลสาบโทยะ, 
เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั  

ฮำโกดำเตะ ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ที ่สวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา  ตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป,  
นัง่กระเชา้สู่ ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร เขา้สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาะฮอกไกโด,  
ชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด์ 
และอสิระเตม็วนัในเมอืงซปัโปโร 
 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 10-15 / 14-19 เมษำยน 2561  
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วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

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

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชินชิโตเสะ >> องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ >> ทะเลสำบโทยะ >>  
                         นัง่กระเช้ำขึ้นสู่ภเูขำอสูเุพ่ือชมภเูขำไฟโชวะ >> ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล 

 

 
 
 
 
 
08.30น. ถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซปัโปโร ศูนยก์ลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของประเทศญี่ปุ่ น แผนผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก 
ซึง่แตกต่างจากหมู่บา้นและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น เนื่องจากไดร้บัค าแนะน าและการพฒันาจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลี่ยมตามพื้นฐานการวางผงั
เมอืงของอเมรกิา น าท่านเขา้เยีย่มชมและสกัการะองคพ์ระพุทธรปูขนาดใหญ่ อำตำมะ
ไดบุทสึ ทีป่ระดษิฐานอยู่ท่ามกลางเนินเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยสวนดอกไม ้ภายในตกแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบน าสมยัที่ดูเรยีบง่าย แต่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ ที่ออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อนัโด สถาปนิกทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ นผูอ้อกแบบสถานทีต่่างๆ ของญี่ปุ่ น
มากมาย อาทเิช่น โอโมเตะซนัโดะ ฮลิล์, สถานีรถไฟชบิุย่า ฯ จากนัน้ออกเดนิทางสู่
ทะเลสำบโทยะ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย ทะเลสำบโทยะ ซึง่อยูภ่ายในอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้จาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื่ออดีตกาล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่า และบรเิวณ
โดยรอบยงัคงมภีูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท มคีวามรอ้นอยู่ใต้พภิพ ดงันัน้ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งที่
อาบน ้าแร่แช่ออนเซน็ชัน้เยีย่มส าหรบันักท่องเทีย่ว และทะเลสาบแห่งนี้ยงัถูกใช้ในการ
จดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรอื G8 เมื่อปีค.ศ.2008 และยงัมจีุดเด่น คอืเกาะ
ขนาดกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ น ำท่ำนนัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภูเขำไฟอูสุ เพื่อชม
ทวิทศัน์ ภเูขำไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกดิจากความรอ้นใต้เปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอื
ปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้ภิภพได้ดนัให้
พืน้ดนิบรเิวณนัน้สูงขึน้มาเรื่อยๆ จนกลายเป็นภเูขาทีม่คีวามสงูถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปัจจุบนั จากนัน้พาท่านชมความน่ารกัและความฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับรอ้ย
ตวัที่ สวนหมีโชวะชินซงั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ปุ่ นนี้จะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ (ชนเผ่าพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกนัว่า
หมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัอำหำรค ่ำ อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอุดมไป
ด้วยแร่ธำตท่ีุมีสรรพคณุในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว  
จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  



P a g e  | 4 

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N BY TG ON 10-15 / 14-19 APRIL 2018 

วนัท่ีสำม           โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิและ 
                          โกดงัอิฐแดง >> ขึ้นกระเช้ำชมวิวบนเขำฮำโกดำเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฮำโกดำเตะ  ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์

ธรรมชาตสิองขา้งทาง ทีเ่หล่าต้นไมท้ัง้หลายต่างแตกกิง่ก้านสาขา ดอกไมผ้ลบิานในฤดู
ใบไมผ้ล ิเมอืงฮาโกดาเตะเป็นอดตีเมอืงท่าส าคญัของเกาะฮอกไกโด เปรยีบเสมอืนดัง่
ประตูที่เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมความงามของตวัเมอืงที่มทีัง้ ตึก
เก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มคีวามงดงาม น าท่านเข้าชมสวน
พฤกษชำติฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุรอ้น ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าฝงูลงิมากมายที่
ลงมาแช่น ้ารอ้นในบ่อ เพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงัสามารถเดนิเล่นชมพนัธุ์ไม้
เขตรอ้นนานาชนิดไดอ้กีดว้ย  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิเล่นที่ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่

รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูป
ของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ่งได้รบัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติ โดยมสีิง่ปลูกสรา้งที่น่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นที่
ท าการของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที่ท าให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าส าคัญ  ซึ่งยังคงรกัษา
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี จากนัน้พาท่านชม 
โกดงัอิฐแดงโกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล สรา้งตามแบบตะวนัตกดว้ยอฐิ
แดง ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ท าให้เป็นย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดินเล่น 
เลอืกซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอื จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิ
ของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื เคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ
สถานที่ที่มวีวิกลางคนืสวยที่สุดในญี่ปุ่ น ถ้าไม่ได้มาชมถอืว่ามาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะ
เลยทเีดยีว 
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เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HAKODATE ROYAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

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

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ โอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของ
เมอืงโอตารดุว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์โุรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ
กบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสาย
วฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และท่าน
ยงัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมือ่
สมยัก่อนไดอ้กีดว้ย  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย  พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงตอ้นรบัท่าน

ตัง้แต่กา้วแรก และทุกๆ 15 นาท ีเสยีงระฆงัของนาฬกิาไอน ้าโบราณทีต่ัง้เด่นอยูห่น้า
อาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายกุารใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ท่านจะไดช้ม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและเลอืกซือ้กล่อง
ดนตรที่านชื่นชอบ หรอืแมแ้ต่เลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก  
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองซปัโปโร ให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่ำนทำนุกิและ
ย่ำนซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมรา้นค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปป้ิง
สนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์
เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้
รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุ่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรี
อกีดว้ย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN  
หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีห้ำ             อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านได้เดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ชัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภูเขำโมอิวะ วิว
กลางคนืของที่นี่นัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเชา้และเคเบิ้ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ ก็ยงัมีหมู่บ้ำนประวติัศำสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม 
นอกจากนี้ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยีย่มชมและสกัการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจา้
ทีเ่ป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN  
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ 

 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 10-15 เมษำยน 2561  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 14-19 เมษำยน 2561  

 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 62,900.-  บำท 31,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 56,600.-  บำท 28,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,300.-  บำท 23,900.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 11,000.-  บำท 11,000.-  บำท 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 52,900.-  บำท 26,000.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 47,900.-  บำท 23,500.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 39,900.-  บำท 19,500.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 11,000.-  บำท 11,000.-  บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 ตลุำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
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หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 


