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GOAL GRAND HOKKAIDO PINKMOSS 
FLOWER  
6 วนั 4 คนื 

 สายการบนิไทย BY TG 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   16 – 21 / 23 -28  พฤษภำคม 2562  
 

 
 
 
 

21.00 น.          พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย    
เจ้ำหน้ำท่ีจำกบริษัทคอยให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและ
สมัภำระ 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1  กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ  - - -  

2 สนำมบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ (ทุ่งดอกเรพซีด) –  
ไอซพ์ำวิลเลียน – น ้ำตกกิงกะ – น ้ำตกริวเซ – ออนเซน็  
 

- - 

 

SOUNKYO KANKO 
HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

   3 สวนทำคิโนอเูอะ (ชมพ้ิงคม์อส) – สวนคำมิบเุบท็สึ (ชม 
ดอกทิวลิป) – ทะเลสำบอะคงั – หมู่บ้ำนชำวไอนุ –  
ออนเซน็ 

   AKAN HOTEL  หรือ
เทียบเท่ำ 

4 สวนโทคำจิ –  ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ     SAPPORO ROYAL 
STAY HOTEL   หรือ
เทียบเท่ำ 

5 เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– กล่องดนตรี –  
มิตซยุเอ้ำท์เลต็  
 

   CHITOSE AIRPORT 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

6 สนำมบินชิโตเสะ – กรงุเทพ ฯ      

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ - - - 



 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
23.55 น.          ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

  
 08.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei)  นบัวา่เป็น
เมอืงขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido) ทีเ่ลก็
แค่ขนาดแต่คุณภาพแน่นมาก ยิง่สายธรรมชาติ
หรอืคนทีช่ ืน่ชอบการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วยงั
ไม่มากจนลน้เมอืง บอกเลยวา่ทีน่ี่จะตอ้งตอบ
โจทยค์ุณแน่นอนเลย โดยเมอืงแห่งนี้มภีมูทิศัน์
ทางธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและ
ทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความทีเ่ป็นเมอืงขนาด  เลก็การคมนาคมอาจจะไมส่ะดวกเทยีบเท่า
เมอืงใหญ่ๆทีค่นนิยมไปกนั ใหทุ้กท่านไดช้มทุง่ดอกเรพซดี ทีส่วยงามอลงัการ  

วนัท่ี 2 สนำมบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ (ทุ่งดอกเรพซีด) –  
ไอซพ์ำวิลเลียน – น ้ำตกกิงกะ – น ้ำตกริวเซ – ออน 
เซน็  

- เท่ียง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้ ไอซ์พำวิลเลียน ด้านในเป็นเหมือนโลก
น ้าแขง็แสนสวย มอุีโมงคน์ ้าแขง็อุณหภูมกิว่า – 20 
c° ลกัษณะเหมอืนกบัหนิงอกหนิย้  อย แถมมสีสีนั
เป็นประกายวิง้วบัอย่างกบักากเพชรแน่ะ! โดยเกิด
จากการจับตัวของน ้ าแข็งยาวนานกว่า 10 ปีเลย
ทเีดยีว เดนิไปเรื่อยๆ ก็จะเจอรูปปั้นแกะสลกัหิมะ
เป็นรปูต่างๆ และเจา้สโนวแ์มนยนืทา้ความหนาวอยูต่ามทาง  
น าท่านเดนิทางสู่ น ้ำตกกิงกะ และ น ้ำตกริวเซ น ้าตกทัง้สองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาตไิดเซต็สึซนั ในโซอุ นเกยีว อ าเภอคามิ
คาวะ ฮอกไกโด  มีหน้าผาจ านวนมากทอดยาว
เรียงกันกว่า 25 กม. เลียบแม่น ้ าอิชิการิ  และ
บรเิวณนี้มนี ้าตกสวยงามอกีหลายแห่งนับไม่ถ้วน
น ้าตกรวิเซอิ และ น ้ าตกกิงกะอยู่ข้างๆ กนั   ริว
เซอิ หมายถึง "ดาวตก" สิ่วน กิงกะ หมายถึง 
"ทางช้างเผอืกน ้าตกกงิกะที่ไหลลงมาราวกบัด้าย
สขีาวและน ้าตกรวิเซอทิี่สาดสายน ้าเหมอืนดาวตกนัน้ตดักนัอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบ  คุณ
สามารถชมน ้าตกไดจ้ากลานจอดรถ แต่หากเดนิต่อไปอกี 20 นาท ีจะพบจุดชมววิทีต่ระการ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ      
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ทท่ีเรยีกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนั ้นน าท่านสู่  สวนทำคิโนอูเอะ(Takinoue 
Park) ตัง้อยู่ที่เมืองมอนเบ็ทสึ(Monbetsu)ซึ่งตัง้อยู่
ท า ง แ ถ บ บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝั ่ ง ท ะ เ ล ท า ง
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง ฮ อ ก ไ ก โ ด
(Hokkaido)นัน่เอง บอกเลยว่าความพคีขอสวนแห่ง  
นี้ต้องยกให้พิงค์มอส หรือดอกชิบะซากุระที่ท าให้
สวนดงัเป็นพลุแตก โดยช่วงทีเ่ราจะไดเ้หน็พงิคม์อส
เตม็ไปทัว่ทัง้สวนจะเป็นในช่วงฤดใูบไมผ้ลปิลายเดอืนพฤษภาคม-กลางเดอืนมถุินายน เพราะ
ถ้ามาช่วงอื่นนี่อดแน่ๆค่ะกลายเป็นวา่มาเหน็สวนโล่งๆซะมากกวา่ แลว้พงิคม์อสนัน้คอือะไรกนั
แน่ พิงค์มอส(Shibazakura)หรอื Moss Phlox เป็นพืชคลุมดิน มีสชีมพูสดใส มองไปมองมา
สวยมาแพ้ซากุระเชยีว ซึ่งสวนแห่งนี้เริม่ปลูกต้นพิงค์มอสมาตัง้แต่ปี 1956 และปลูกเพิ่มขึ้น

วนัท่ี 3 สวนทำคิโนอเูอะ (ชมพ้ิงคม์อส) – สวนคำมิยเุบท็สึ (ชมดอก 
ทิวลิป) – ทะเลสำบอะคงั – หมู่บ้ำนชำวไอนุ – ออนเซน็   

เช้ำ เท่ียง เยน็ 

https://www.japanhoppers.com/th/chubu/mikawa/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/mikawa/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/


เรื่อยๆจนเตม็พื้นที่ 100,000 ตร.ม.นอกจากเดนิชมดอกพงิค์มอสแล้ว ใกล้ๆ กนัยงัมบีรกิารนัง่
เฮลคิอปเตอรเ์พื่อชมววิจากมุมบนรอบๆสวนอกีดว้ย 
จากนั ้น สวนคำมิยุเบ็ทสึ(Kamiyubetsu Park)
ตัง้อยู่ที่เมืองยูเบท็ส(ึYubetsu) ห่างจาก Takinoue 
Park ไปประมาณ 65 กโิลเมตร เรยีกได้วา่เป็นสวน
ทีด่งัมากๆเกี่ยวกบัความงดงามอลงัการของดอกทวิ
ลปิ แบบว่าถ้าพูดถงึสวนทวิลปิสุดปังในแถบน้ต้อง
ยกให้สวนคามยิเุบท็สเึลย โดยสวนแห่งนี้ถอืได้  ว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆ 
ดว้ยความทีพ่ื้นที่มคีวามกวา้งใหญ่มากๆท าใหม้กีารแบ่งออกเป็นโซนใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไป
ชมกนัอยา่งเตม็อิม่ แน่นอนวา่ไฮไลทข์องทีน่ี่ตอ้งเป็นสวนทวิลปินนี่เอง ภายในสวนปลกูดอกทวิ
ลิปสายพันธุ์ต่างๆกว่า 1 ล้านต้น  ประมาณ 70,000 ตร.ม. นอกจากนี้ ย ังมีพิพิธภัณฑ ์
ศนูยบ์รกิารนักท่องเที่ยว และร้านอาหารส าหรบัชมดอกไมไ้ปพรอ้มๆกบัรบัประทานอาหารมื้อ
พเิศษ ช่วงเวลาทีค่วรมาเที่ยวชมคอืช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม-ตน้เดอืนมถุินายน ซึง่จดัเทศกาล 
Kamiyubetsu Tulip Fair ช่วงอื่นจะเป็นพืน้ดนิโล่งๆไม่มตีน้ทวิลปิ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
จากนั ้น น าท่ าน สู่  ท ะ เล ส ำบอ ะกั ง (Lake 
Akan) นับว่ามีความพิเศษมากกว่าทะเลสาบ
ทัว่ๆไปตรงที่เป็นแอ่งทะเลสาบที่เกดิจากภเูขาไฟ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตอิะกงั ภายในจงัหวดัฮอก
ไกโด(Hokkaido) ความไม่ธรรมดายังไม่หมด 
เพราะจุดนี้ยงัเป็นแหล่งก าเนิดของสาหร่ายมาริ
โมะ(marimo) ซึง่เป็นสาหร่ายลกูบอลสเีข ียวทีห่า
พบไดย้าก 
น าท่านสู่ หมู่บ้ำนชำวไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโดได้ สร้างบ้านหลังคามุงหญ้าที่
เรียกว่า “จิเซะ” ให้เป็นหมู่บ้  านที่เข้ากันได้ดีกับธรรมชาติที่ร ิมทะเลสาบโปโรโตะ ท า
ให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสมยัก่อนปรากฏขึ้นอีกครัง้ เช่น การท าปลาแซลมอนตาก
แห้งรมควนัโดยใช้ควนัจากเตาผิง หรือแสดงการท าศิลปหตัถกรรมที่มีลวดลายของไอนุ 
ในจ านวนนัน้ “นาฏศิลป์โบราณของไอนุ” (แสดงวนั
ละหลายครัง้) ซึ่งได้ร ับการก าหนดให้เป็นทรัพย์สิน
ทางวฒันธรรมที่ส าค ัญของประเทศม ีการแสดง
ดนตรีที่มีเอกลกัษณ์ ซึ่งใช้เครื่องดนตรีที่สืบทอดมา
โบราณ หร ือเครื่องแต่งกายที่ม ีลวดลายสวยงาม 
เขียนด้วยพู่กนัที่จุ่มหมึกเพียงครัง้เดียว เป็นโอกาส
ที่ด ีที่จะได้ชมการร่ายร าที่แสดงอารมณ์ต่างๆ หรือแสดงความส ัมพันธ์ก ับธรรมชาติ 
นอกจากจะชมหมีสีน ้าตาล สุนัขฮอกไกโดแล้ว ยงัมีเมนูให้ส ัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับ
วฒันธรรมที่สืบทอดกันมาด้วย  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

https://www.talonjapan.com/takinoue-park/
https://www.talonjapan.com/takinoue-park/


น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม AKAN HOTEL   หรือเทียบเท่ำ      
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ทท่ีเรยีกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 

     

       เช้ำ               รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่  สวนป่ำโทคำจิ(Tokachi Millenium Forest) ตัง้อยู่ที่ เมืองโอบิฮิโระ
(Obihiro)ในฮอกไกโด(Hokkaido) บนพืน้ทีข่นาด
ใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขากว้างถึง 4 ล้านตร.ม. 
หรือ 2,500 ไร่ สวนนี้ถ้ามาแล้วรบัรองว่าอยู่ไป
ได้ทัง้วนัเพราะนอกจากจะกวา้งมากๆแล้ว ยงัมี
การแบ่งออกเป็นโซนๆที่แต่ล   ะโซนมีความ
น่าสนใจแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสวนป่า
ธรรมชาติ ฟาร์มพืชสวนทางการเกษตร และดอกไม้ ฟาร์มเลี้ยงม้า ฟาร์มแพะและแกะ 
รา้นอาหาร และอารต์แกลเลอรี ่เรยีกไดว้า่ทัง้ใหญ่และครบครนัในสวนเดยีวเลยกว็า่ได้ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนทำนุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถอืวา่เป็นยา่นชอ็ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงซปัโปโร
(Sapporo) ที่ชอบสุดๆก็ตรงการที่เป็นแหล่งช็อปป้ิงในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตก
เท่าไหร่กไ็ม่หว ัน่ชอ็ปป้ิงได้แบบไม่มถีอย เพราะที่นี่นัน้เคา้จะมหีลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน 
ยาว 1 กโิลเมตรถ้านับง่ายๆกป็ระมาณ 7-8 บลอ็กได้ จนถึงแม่น ้า Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็น
รอ้ยปี นบัว่าเป็นตลาดเก่าแก่ทีเ่ปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเก่าแต่บอกเลยว่าเก๋ามากของกนิ
ของใชเ้ดนิชอ็ปกนัอยา่งเพลนิ โดยสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ 
ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ชอ็คโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต่้างๆ และรา้นอาหารใหเ้ลอืก
รบัประทานมากมายยา่นนี้ ปัจจุบนัมกีารจดัเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุก ิในฤดรูอ้น ซึง่จะ
จดัขึน้ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมของทุกปี แถวๆนี้กจ็ะมกีารประดบัประดาไปดว้ยไฟ และ
ตกแต่งอยา่งสวยงาม เรยีกไดว้่าเป็นเทศกาลทีพ่าให้บรรยากาศภานในเมอืงและบรรยากาศกา
คา้ขายคกึคกัมากเป็นพเิศษ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 
 
 
 
 

 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SAPPORO ROYAL STAY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วนัท่ี 4 สวนโทคำจิ – มิตซยุเอ้ำท์เลต็ –ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ เช้ำ เท่ียง เยน็ 



          เช้ำ               รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุเมอืงท่าเลก็ๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิซึ่งมรีา้น

ขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถงึการตกแต่งของบ้านเรอืนนัน้ส่วน
ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รบัอิทธิพลมาจาก การท า
การคา้ระหวา่งประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

  จากนัน้น าท่านเทีย่วชม คลองโอตำร ุให้ท่านชื่นชมทศันียภาพที่งดงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และ
สญัลกัษณ์ของทีน่ี่ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รอืเลก็ล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเกบ็ไวใ้นโกดงั
ทีอ่ยู่ตามรมิคลองเมื่อวทิยาการเจรญิก้าวหน้าเรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้
โกดงัไดง้่ายขึน้ตกึเก่าเกบ็สนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และ 

  พิพิธภณัฑ์โรงงำนเป่ำแก้ว ที่นี่ไดช้ื่อวา่เป็นแหล่งท าโรงงานเครื่องแก้วที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ท่าน
จะไดช้มวธิกีารสาธติการผลติเครื่องแกว้ และยงัมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชื่นชม และเลอืก
ซือ้ไดแ้ต่ในปัจจุบนั เมอืงนี้มชีื่อเสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ    
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ทีม่ชี ื่อเสยีง
ของเมอืงโอตารุ ซึ่งตวัอาคารม ี3 ชัน้ ที่นี่ท่านจะได้ชม
กล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไป
หมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารเลอืกท า
กล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลอืก
กล่องใส่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั ราคา
ตัง้แต่หลกัพนัถงึหมื่นเยน ส่วนที่ช ัน้ล่าง มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรที ัง้เพลงญี่ปุ่นและเพลง
สากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและชื่นชมกล่อง
ดนตรน่ีารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารกัๆในแบบทีท่่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง (ค่า
อุปกรณ์การท ากล่องดนตรไีม่รวมอยูใ่นค่าทวัร)์ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านสู่ มิตซยุ เอ้ำท์เลท็ มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอก
ไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมีร้านค้าแบ
รนด์ต่างๆกว่า 128 ร ้ าน รวมถึงร้านค้าปลอด
ภาษ ีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีน่ัง่ และรา้น
จ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์ม
ท้องถิ่นประจ าฮอกไกโด ให้ท่านเลือกช้อปป้ิง
สนิคา้แบรนดม์ากมาย อยา่งเพลดิเพลนิ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  CHITOSE AIRPORT HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วนัท่ี 5 เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– กล่องดนตรี –  
มิตซยุเอ้ำท์เลต็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซะ 

    10.03 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
    15.17 น.             เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัรำค่ำบริกำร  

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

พฤษภำคม 2562  55,900 52,900 52,900 49,900  9,900  

รำคำไม่รวมตัว๋ 35,900 52,900 52,900 29,900    7,900 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละคร ัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 

หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

 

 

วนัท่ี 6 สนำมบินชิโตเซะ –กรงุเทพฯ เช้ำ - - 



 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรบัภำษีน ้ำมนัขึ้น หำก

ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เครื่องบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัสง่ตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บรกิาร WIFI บนรถ 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  500,000 
บาท ...)  
 

 
 

 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 

 
 
 
 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึน้อยูก่บั
ช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 



 
 
***กรณุำพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงท และเงื่อนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถอืว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษิทัทวัร์เรยีกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้ง
คู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
  
    ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได้ (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  
   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านต้อง
ช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 



   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่
วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงันี้ 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง  
** กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวทีพ่ านกัอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

 
 



 
 
 

 


