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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 
อำซำฮีคำว่ำ  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้ำนรำเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิม้และแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที ่สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ  
   เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที ่พิพิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ 
โซอึนเคียว  น ้ำตกกิงกะ น ้ำตกริวเซ น ้าตกสองสายทีไ่หลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 
คำมิคำว่ำ  สมัผสัประสบการณ์ความหนาวเยน็ทีอุ่ณภูม-ิ40องศาที ่ไอซ ์พำวิลเลียน 
บิเอ เมอืงเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ื่อว่า Small town of the 

most beautiful hills มจีดุชมววิทางตะวนัตกเฉียงเหนือชื่อ Patchwork 
Road ส่วนทางใตข้องเมอืงชื่อ Panorama Road และชมเนินทุ่งดอกไมท้ี ่สวน
ดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน ้ำสีฟ้ำทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเมือ่ยามสะทอ้น
แสงแดดเกดิเป็นความงามทีน่่าหลงไหล 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  เพลดิเพลนิกบัความสวยงามและกลิน่หอมของเบเกอรีท่ีโ่รงงำนชอ็คโกแลต 
ชอ้ปป้ิงย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด์ และอสิระเตม็วนั
ในเมอืงซปัโปโร 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 10-15 // 12-17 สิงหำคม 2560  

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

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

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บ้ำนรำเมง็ >> สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ 
                          >> พิพิธภณัฑส์ำเก >> โซอึนเคียว 

 
 
 
 
 
 
 
08.30น. ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืงที่ขึน้ชื่อว่ามโีอโซน
ทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอกไกโดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชม หมู่บ้ำนรำเมง็ หมู่บา้นทีไ่ด้
รวบรวมเอารา้นราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดให้บรกิารครัง้
แรกเมือ่ปีค.ศ.1996 ซึง่ราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใช้ความคดิสรา้งสรรค์ในแบบ
ต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 
บ่ำย น าท่านเข้าชม สวนสตัว์อำซำฮิยำม่ำ สวนสตัว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอื
ได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสตัว์ทัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากบั
สิง่แวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ  สมัผสั
กบัความน่ารกัของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น “หมขีัว้โลกหนือ”, 
นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนี ้าตาล และยงัมสีตัว์
น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยยีน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์
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สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับแนวหน้าของ
ญี่ปุ่ น เราจะไดช้มความพถิพีถินั ในการผลติสาเกทีข่ ึน้ชื่อแห่งนี้ ได้เวลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่โซอึนเคียว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ในโรงแรมท่ีพกั 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีสำม           โซอึนเคียว >> น ้ำตกกิงกะ ริวเซย ์>> คำมิคำว่ำ >> ไอซ ์พำวิลเลียน >> 
                          บิเอ >> สวนดอกไมชิ้คิไซ >> บ่อน ้ำสีฟ้ำ >> ซปัโปโร 

 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30น. ออกเดนิทางสู่ น ้ำตกกิงกะ ถูกเรยีกอกีชื่อว่าน ้าตกสเีงนิ เพราะในฤดรูอ้นจะเหน็น ้าไหล

เป็นเสน้สขีาวเลก็ไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ดา้ย ดูอ่อนชอ้ยงดงามจนมผีูใ้หส้มญานามว่าอนนะ
ดะกหิรอืน ้าตกผูห้ญงิ ส่วนน ้ำตกริวเซย ์ทีอ่ยูใ่กล้ๆ  กนักไ็ดร้บัสมญานามว่าโอะโตะโกะ
ดะก ิหรอืน ้าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้น ้าตกทีใ่หญ่กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่อง
ภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย และไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิอบัดบั 1 ใน 100 แห่งของ
น ้าตกญี่ปุ่ นทีส่วยงาม ท่านสามารถมองเหน็ไดพ้รอ้มกนัจากจุดชมววิ จากนัน้น าท่านสู่
เมืองคำมิคำว่ำ เพื่อชม ไอซ์ พำวิลเลียน เมื่อท่านเดนิเขา้ไปขา้งในกจ็ะพบทางเดนิที่
เป็นเหมือนอุโมงค์น ้ าแข็งและบางจุดเป็นเหมือนหินงอกหินย้อย ซึ่งภายในส่วนนี้
อุณหภูมจิะอยู่ที่ -20 องศา แต่ถ้าต้องการสมัผสัความหนาวเยน็มากกว่านี้ จะมถี ้าเลก็ๆ 
เมือ่เขา้ไปกดปุ่ ม จะมลีมพายกุระหน ่าพดัใส่ ซึง่ท่านจะสมัผสักบัอุณหภมูทิี่ -40 องศาได้
ในทนัท ี

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ออกเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ  มีจุดชมวิวชื่ อ  Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองม ี
Panorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตดัผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะส าหรบั
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การถ่ายรปูมมุกวา้ง 360 องศา ภาพถ่ายทีอ่อกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลุมดว้ยฟารม์
ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทัง้มองเหน็ทอ้งฟ้ากวา้งไกล นอกจากนัน้บางบรเิวณถูกจดัท า
เป็นที่พกัชมววิ มรีา้นขายของและห้องน ้าอ านวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสีนั
สดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพื่อเพิม่มูลค่าทางสายตา น าท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพื่อ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รบัสมญานามว่าเป็น 
Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไมท้ีแ่ข่งกนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสี
ทีเ่บ่งบานพรอ้มกนัในฤดูรอ้นของเกาะฮอกไกโด จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้ำสีฟ้ำ (Blue 
Pond) ซึง่ตัง้อยู่กลางเมอืงบเิอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วนความอศัจรรยข์องบ่อน ้าแห่งนี้
ก็คือ น ้ าในบ่อจะมีสีฟ้าที่สดและสวย โดยสาเหตุที่น ้ าในบ่อเป็นสีฟ้านั ้นก็คือ สาร
อลูมเินียมไฮดรอกไซด์ที่เจอืปนอยู่ในน ้าเป็นจ านวนมากเหมอืนกบัชัน้บรรยากาศของ
โลก ท าให้สะท้อนกบัแสงขาวกลายเป็นสฟ้ีาออกมาใหเ้ราไดเ้หน็กนั ซึง่อลูมเินียมไฮดร
อกไซดน์ัน้มาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจดิาเคะ และสฟ้ีาทีเ่ราไดเ้หน็นัน้จะสดมาก
น้อยแค่ไหนก็ขึน้อยู่กบัแสงแดดที่ส่องลงมาในวนันัน้ๆ และจุดที่เราไปยนืมองด้วย ได้
เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่ นซึง่ไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ 
ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               ซปัโปโร >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> โรงงำน 
                         ชอ็คโกแลต >> ซปัโปโร >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือ

ของญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าและท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ 
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จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุ
ด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุด
แสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรม
ระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถ
เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงจากรา้นค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อกี
ดว้ย จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีาฬกิาไอ
น ้าโบราณตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้นานนบัศตวรรษคูก่บัเมอืงโอตาร ุส่งเสยีงตอ้นรบั
ท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะไดช้มวธิกีารผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซื้อกล่องดนตรหีลากหลาย
แบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคณุเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของ

ญีปุ่่ น ทีต่ ัง้อยูท่่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพนัธุไ์มน้านาชนิดทีเ่บ่งบานรอการมาเยอืน
ของนกัท่องเทีย่วราวกบัเดนิอยูใ่นดนิแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดนิชมและศกึษา
ประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติยคุแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงาน 
พรอ้มทัง้เลอืกชมิ และเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง ทำนุกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่ 
ทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้ เอาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีวท่องเทีย่วไดต้ัง้แต่
หวัค ่ายนัดกึ เพราะเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่              อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั                    
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ             ซปัโปโร >> อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ปป้ิงได้
อย่างเต็มอิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร ์เป็น
ตกึที่สูงที่สุดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโร
ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ซปัโปโร
ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึยา่นซซููกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ด
กลางเมอืงติดๆ กนัมตีึก ESTA ซึ่งที่ชัน้10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิ) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระมือ้กลำงวนัและค ำ่ตำมอธัยำศยั 
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น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัจำกอำหำรเช้ำ ถึงเวลำอนัควรน ำทุกท่ำนสู่ สนำมบินซิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้ำเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
********************************************************************************************************* 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 10-15 สิงหำคม 2560  

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 12-17 สิงหำคม 2560  

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 50,900.-  บำท 28,500.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 45,900.-  บำท 25,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 38,500.-  บำท 21,500.-  บำท 

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

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 49,900.-  บำท 28,500.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 45,000.-  บำท 25,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,800.-  บำท 21,500.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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หมำยเหต ุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ

จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่

ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 มีนำคม 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 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 30 วนัท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิัท ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ  ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่
ทางสายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำย

กำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


