
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13603 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 

 

บิเอ เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่ Small town of the most beautiful hills นัง่รถชม Patch Work 
และชมเนินทุ่งดอกไมท้ีส่วนดอกไม้ชิคิไซ 

ฟูราโน่   ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอรท์ีส่วนโทมิตะ 
โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  

เยีย่มชมฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดแสนน่ารกั 



 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิกบั
เสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี 

ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงย่านทานูกิและซซูกิูโน่และชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมกนัที่มิตซุย เอาท์เลท็, 
ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของอาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ทีรู่้จกักนัในนาม
วา่ท าเนียบอฐิแดง และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร และอิสระเตม็วนักบั
การท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 3-8 / 11-16 / 15-20 / 24-29 กรกฎำคม 2562 

วนัแรก            สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

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

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

 
23.55 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชินชิโตเสะ >> ฟรูำโน่ >> ฟำรม์โทมิตะ >> บิเอ >> PATCH WORK >> 
                         >> สวนดอกไม้ชิคิไซ >> ยบูำริ 

08.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำน
ขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองฟรูำโน่ 
เมอืงทีห่อ้มลอ้มดว้ยเทอืกเขาไทเซท็ส ึและเทอืกเขายบูาร ิท าให้เมอืงฟูราโน่มอีากาศเยน็
และแหง้ประกอบกบัดนิแถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการ
เกษตรและดอกไม้ น าท่านชมสวนโทมิตะ สถานที่บุกเบกิการเพาะปลูกลาเวนเดอร์และ
ดอกไม้สารพดัชนิดหลากหลายสีสนั โดยในช่วงปลายเดอืนมิถุนายนจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม ท่านจะได้พบกบัทุ่งลาเวนเดอร์ที่พร้อมใจกนัออกดอกสีม่วงสดใสไปทัว่ทัง้
บรเิวณ ราวกบัมพีรมสมี่วงมาปไูวท้่ามกลางทุ่งหญ้า กลิน่หอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร ์
ฟุ้งไปทัว่บรเิวณ นอกจากนี้ยงัมแีปลงดอกไมห้ลากสนีานาพนัธุท์ ีป่ลูกสลบัสจีนถูกเรยีกจน
ตดิปากวา่ทุ่งดอกไมส้รีุง้ อสิระใหท้่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ทีท่อดยาวไป
ไกลจนสุดสายตาตดักบัทอ้งฟ้าในฤดรูอ้นทีแ่สนสดใส ภายในบรเิวณสวนโทมติะยงัมสีนิค้า
ทีร่ะลกึมากมายทีเ่กีย่วกบัดอกลาเวนเดอร ์อาทเิช่น สบู่ โลชัน่ ครมีทามอื หมอน น ้าหอมฯ 
และท่านสามารถลิม้ลองซอฟทค์รมีและชสีเคก้ลาเวนเดอร์ได้อกีด้วย นอกจากลาเวนเดอร์
แลว้ยงัมเีมล่อน ผลไมข้ึน้ชื่อของเกาะฮอกไกโดใหท้่านได้เลอืกลิ้มลองอกีด้วย **การบาน
ของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ กรณีท่ีดอกลำเวนเดอรโ์รยแล้วจะน ำท่ำน
ชมสวนดอกไม้ชนิดอ่ืนแทน** 

เท่ียง               รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงทีม่เีนินเขาสลบัซบัซอ้นอยูท่างตะวนัตก
เฉียงเหนือ มจีุดชมววิชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใตข้องเมอืงม ีPanorama Road ทัง้ 
2 แห่งเป็นถนนสายเลก็ๆ ตดัผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะส าหรบัการถ่ายรูปมุมกวา้ง 360 
องศา ภาพถ่ายทีอ่อกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลุมดว้ยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทัง้
มองเหน็ทอ้งฟ้ากวา้งไกล นอกจากนัน้บางบรเิวณถูกจดัท าเป็นที่พกัชมววิ มรี้านขายของ
และหอ้งน ้าอ านวยความสะดวก แถมปลกูดอกไมส้สีนัสดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพื่อเพิม่มูลค่า
ทางสายตา น าท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากส ีณ 
สวนดอกไม้ชิคิไซทีไ่ดร้บัสมญานามวา่เป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไม้
ทีแ่ขง่กนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีีเ่บ่งบานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด 

 ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยบูำริ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
พิเศษ !! ให้ท่ำนได้อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์ำปแูละบฟุเฟตย์บูำริเมล่อน 



 

 
 
 

 
 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตท่ีุมี
สรรพคณุในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

วนัท่ีสำม           ยบูำริ >> ทะเลสำบโทยะ >> นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสู ุ>> ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล        
                         >> มิตซยุ เอำท์เลต็ >> ซปัโปโร 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  ทะเลสำบโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โทยะ 

ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟเมื่อในอดตีกาล ท าใหพ้ืน้ดนิยบุตวัจน
ก่อใหเ้กดิทะเลสาบในปัจจุบนั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าโดยมปีากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งทีย่งัคงคุกรุ่นอยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นทีพุ่่งออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ดเ้หน็
กนั ดงันัน้ ที่นี่จงึเป็นแหล่งที่อาบน ้าแร่แช่ออนเซน็ชัน้เยีย่มส าหรบันักท่องเที่ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี้ยงัเคยถูกใช้ในการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรอืG8 เมื่อปี
ค.ศ. 2008 อีกด้วย น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟอสูุซงั เพ่ือขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan 
Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของ
เปลอืกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใตพ้ภิพไดด้นัพืน้ดนิสงูขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาสูง
ถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปัจจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู ่แมว้า่ในช่วงฤดหูนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภเูขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภเูขา
ไฟโชวะชนิซงั ท่านจะได้พบกบั ฟารม์หมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนบั 100 ตวั ทีใ่กลส้ญูพนัธุแ์ละหาดยูาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจ้าของพวกเขา
อกีดว้ย 

เท่ียง               รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึง่แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึง่ไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่าน
เดนิทางสู่ มิตซยุ เอำท์เลต็ ปำรค์ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
ที่พร้อมใจกนัลดราคาสนิค้าอาทิเช่น 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 ฯลฯ 
และบรเิวณดา้นหน้าเอาทเ์ลท็ จะมซีุปเปอร์มาร์เก็ตเลก็ๆ ที่ขายผลติภณัฑ์สนิคา้ต่างๆ ที่มา
จากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 



 

พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
 

 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี              ซปัโปโร >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี >>   
                        ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซซูกิูโน่ 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อวา่เป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุดว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์โุรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อ
สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิว ัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจดัท า
กล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณ
ทีต่ ัง้เด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร เพื่อน าท่านชม อำคำรท่ีท ำกำร

รฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์



 

ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์
สหรฐัอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็น
สถาปนิกทอ้งถิน่และใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ าหรบัตอ้นรบับุคคลส าคญั
ทางการเมืองของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 
ยา่นชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไวท้ี่นี่ที่เดยีว ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นขายเครื่องส าอางค์ ร้านสนิค้าแบรนด์เนมมอืสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตัง้แต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะยา่นซซูกูโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตร ี 

ค ำ่                    อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีห้ำ              อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปป้ิงได้
อยา่งเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเหน็ทิวทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึยา่นซซูกูโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ช ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่  นอกจากนี้ยงัมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภูเขำโมอิวะ วิว
กลางคืนของที่นี่นัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ ก็ยงัมีหมู่บ้ำนประวติัศำสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม 
นอกจากนี้ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยีย่มชมและสกัการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้า
ทีเ่ป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไม่มรีถบสับรกิาร และไม่รวมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมือ้กลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 



 

 

วนัท่ีหก            ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 3-8 / 24-29 กรกฎำคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 47,900.-  บำท 29,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 43,300.-  บำท 26,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.-  บำท 22,600.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 



 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 11-16 กรกฎำคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 15-20 กรกฎำคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 48,900.-  บำท 30,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,000.-  บำท 27,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,600.-  บำท 23,300.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 46,900.-  บำท 28,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,300.-  บำท 26,000.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.-  บำท 21,600.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเชค็สถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า  กรณี
ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัส าหรบั  3 
ท่านให้ได้ จ าเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 



 

             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องช าระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ท าการ
จองทวัรแ์ล้ว 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าท า
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการท าเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรนุแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสญูหาย เป็นต้น 
6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร์ (ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  
8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน   
 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 30 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 30 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัร์

เตม็จ านวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณียกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

3. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  ทางบริษทัฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 



 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร  ์
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ  ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 


