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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด  

หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยี�ยมชม ฟารม์หมีสีนํ2าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ที� สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที�รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป

โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล
ภเูขาฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื

อิออน มอลล ์
เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ

ถชีวีติ 2 ฝ ั �งคลอง ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี
เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ�งที�ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่
เมืองซปัโปโร 
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AKODATE  

ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 

หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

ที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 

เพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 
เดนิเล่นชมเมอืง  

เขตที�รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป, ชอ้ป

โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล, นั �งกระเช้าสู่
ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื, ชอ้ปปิ�งสนิคา้ของ

คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
ย่านซูซูกิโน่และอิสระเตม็วนัใน
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กาํหนดการเดินทาง วนัที� 5-10 / 11-16 / 13-18 เมษายน 2562 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู 

 

20.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั 2นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั 2นตอนการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

วนัที�สอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> 
                          นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีนํ2าตาล 

 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั 2นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที�มแีหล่งนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�มชีื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที�จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที�ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึ�น ซึ�งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ�นมารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ภเูขาไฟอูสุซงั เพื�อขึ2นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที�เกิดจากการสั �นสะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 
(หรอืปีโชวะของญี�ปุ่น ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พื�นดนิสูงขึ�นมาเรื�อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
ได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารกัและฉลาดแสนรู้ของหมีสี



P a g e  | 3 

 

HOKKAIDO HAKODATE 6DAYS 4NIGHTS BY TG 5-10 // 11-16 // 13-18 APRIL 2019 

นํ�าตาลนับ 100 ตวั ที�ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี�ปุ่นนี�จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั �น ชาวไอนุเชื�อกนัว่าหมสีนํี�าตาลนี�ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมื2ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ2าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ2าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ2น 

 

วนัที�สาม           โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ >> โกดงัอิฐแดง >> 
                          อิออน มอลล ์>> ขึ2นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมอืงท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด 

เปรยีบเสมอืนดั �งประตูที�เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี�ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงที�มทีั �ง ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทั �งโบสถนิ์กายออเธอรด์อกซ ์ที�มคีวามงดงาม นําท่าน 
เขา้ชม สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อนํ�าพุรอ้น ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าฝงู
ลงิมากมายที�ลงมาแช่นํ�ารอ้นในบ่อเพื�อคลายความหนาว นอกจากนี�ยงัสามารถเดนิเล่น
ชมพนัธุไ์มเ้ขตรอ้นนานาชนิดไดอ้กีดว้ย  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิเล่นที� โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี�

ถูกสรา้งตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง ปจัจุบนัโกดงัจํานวน 5 หลงัได้ถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นรา้นค้าขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื�นๆ มากมาย ทําให้เป็น
ย่านช้อปปิ�งที�สามารถเดินเล่น เลือกซื�อของฝากและชมวิวท่าเรอืไปพร้อมๆ กันได้
จากนั �นนําท่านสู่ อิออน มอลล ์อสิระใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้อุปโภคบรโิภคที�ชาวญี�ปุ่นใช้
ในชวีติประจาํวนั อาทเิช่น ของใชใ้นบา้น อาหาร ขนม ชา ฯลฯ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
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จากนั �นนําท่าน นั �งกระเช้าสู่ภเูขาฮาโกดาเตะ เพื�อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ�งเป็น
จุดชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิที�มวีวิกลางคนื
สวยที�สุดในญี�ปุน่ ถา้ไมไ่ดม้าชมถอืว่ามาไมถ่งึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�สี�              ฮาโกดาเตะ >> ย่านโมโตมาจิ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> 
                        พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >> ช้อปปิ2 งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิเล่นที� ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที�

รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปู
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ�งไดร้บัอทิธพิลมาตั �งแต่สมยัญี�ปุ่นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าสําหรบัทําการค้ากบัต่างชาต ิโดยมสีิ�งปลูกสรา้งที�น่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยุโรปซึ�งเคยถูกใชเ้ป็นที�
ทําการของคณะผู้ปกครองเมอืงตั �งแต่ปีค.ศ.1900, โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที�ทําให้นึกย้อนถึงอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมอืงท่าสําคญั ซึ�งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีจากนั �น ออกเดนิทางสู่ 
เมืองโอตาร ุ หนึ�งในเมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของประเทศญี�ปุ่น 
ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิ�ง จนได้
ชื�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรร
สรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์โุรป 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญี�ปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าที�สะท้อนบนผวินํ�าของ 

คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมา
จากโกดังเมื�อสมยัก่อนได้อีกด้วย จากนั �นพาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที�ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
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ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืก
ซื�อกล่องดนตรทีี�ท่านชื�นชอบหรอืจะเลอืกจดัทาํกล่องดนตรขีองคุณเองที�มเีพยีงชิ�นเดยีว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี�ยงัมนีาฬิกาไอนํ�าโบราณที�ตั �งเด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที�มี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมอืงโอตารุ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี�ปุ่น ผงั
เมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทั �วไป
ในญี�ปุ่น ซึ�งได้รบัคําแนะนําและพฒันาจากผู้เชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงัเมอืงจงึถูก
ออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผา้ตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา ใหท่้านชอ้ปปิ�งที�ย่าน
ทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที�รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่าน
สามารถช้อปปิ�งสนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า 
หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวม
รา้นอาหารมากมาย ทั �งรา้นสําหรบัครอบครวัหรอืรา้นกินดื�มแบบคนญี�ปุ่น และยงัเป็น
แหล่งท่องเที�ยวยามราตรอีกีดว้ย 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�ห้า           อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเที�ยวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ�งได้
อย่างเตม็อิ�มหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที�อาคาร JR TOWER เป็นตกึที�สูงที�สุดใน
ซปัโปโร ตั �งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั �งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 ที�ระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ�ง
ที�ชั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี�ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของที�นี�นั �นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที�ที�ววิกลางคนืสวยที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 
ท่านสามารถขึ�นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ�ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที�ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท่้านไดเ้ขา้เยี�ยมชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื2อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
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ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื2อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัที�หก           ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัมื2ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางวนัที� 5-10 เมษายน 2562 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 11-16 // 13-18 เมษายน 2562 

**ราคานี2รวมรายการทวัร ์ค่าตั bวเครื�องบิน** 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั bว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั bว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 56,900.- บาท 22,900.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 51,300.- บาท 20,600.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,600.- บาท 17,300.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

9,900.- บาท 9,900.- บาท 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั bว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั bว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 59,900.- บาท 25,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900.- บาท 23,000.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.- บาท 19,300.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

9,900.- บาท 9,900.- บาท 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั 2งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ2นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั2นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิd ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั bวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื2อตั bวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ2าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ2าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ2นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั 2งนี2ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ2น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั2นให้ 
 

อตัราค่าบริการนี2รวม 
 

1. ค่าตั bวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั 2นประหยดั 
2. ค่านํ2าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั bวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ2าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ2าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ2าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ2นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ2นเท่านั2น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ2าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ2นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ2น นํ2าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ2ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ2 ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
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             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั 2งนี2
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ2นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ2ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 
อตัราค่าบริการนี2ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ2ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ2าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ2าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ2าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  
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เงื�อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั iวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิd ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั 2งนี2 ขึ2นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั 2งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี2ทางบริษัทขอสงวนสิทธิd ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั 2งนี2 ขึ2นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 
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2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั2นให้แล้ว
เท่านั2น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ2นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิd ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 


