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วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –  

อิออนพลาซ่า – ซปัโปโร 
  - 

VESSLE INN SAPPORO NAKAJIMA 

หรือเทียบเทา่ 

3 
ซปัโปโร – หมู่บา้นไอนุ – มารนีปารค์นิกส ์– ภเูขาโชวะ (นัง่

กระเชา้) – ฟารม์หมี – ทะเลสาบโทยะ    

KOHANTEI HOTEL TOYA 

หรือเทียบเทา่ 

4 
ทะเลสาบโทยะ – KIRORO SKI RESORT – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอ

น ้า – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี– พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต – ซปัโปโร    

VESSLE INN SAPPORO NAKAJIMA 

หรือเทียบเทา่ 

5 
ซปัโปโร – อิสระชอ้ปป้ิงหรือท่องเท่ียวในเมืองซัปโปโรตามอธัยาศัย 

1 วนัเต็ม – ซปัโปโร  

- - 
VESSLE INN SAPPORO NAKAJIMA 

หรือเทียบเทา่ 

6 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต– สนามบินชิโตเซ่ – 

สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  

- 
  

7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     

 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

ชมสตัวน์ า้หายากนานาชนิด นั่งกระเชา้โชวะ ชมฟารม์หมี 

สนุกกบักิจกรรมทา้ลมหนาว ชมกระหน ่าทานูกิโคจ ิพรอ้มแช่ออนเซ็น 

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด 

11 – 17, 18 – 24 มกราคม 2561 

ราคา 34,900.- 

 

HX 762  03.30 – 07.05  

HX 690  12.00 – 17.55 

HX 697  14.55 – 20.20  

HX 767  02.00 – 03.55 
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23.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 สายการ
บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 

 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
12.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

17.55 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึง่

สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ ิ , 

เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSLE INN SAPPORO 

NAKAJIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมอืงบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น นัก

คน้คว้าเชื่อว่าชาวไอนุมเีชือ้สายคอเคซอย หรอืชาวผวิขาว ซึง่เป็นคนละเชือ้สายกบัชาวญี่ปุ่ นส่วน

ใหญ่ ทฤษฏทีีว่่านี้มาจากรปูลกัษณ์ของชาวไอนุทีเ่ป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซยี แต่

DAY 1 กรงุเทพฯ 

DAY 3 ซปัโปโร – หมู่บ้านไอนุ – มารีนปารค์นิกส ์– ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – ทะเลสาบ

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – อิออนพลาซ่า – ซปัโปโร 
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หลงัจากการทดสอบทางดเีอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มเีชอืสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบบั

กล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่าชาวญี่ปุ่ น และในต านานของชาวไอนุนัน้กไ็ดก้ล่าว

ว่า "ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทติยจ์ะมา" มหีลายทฤษฏกีล่าวถงึต้นก าเนิด

ของชาวไอนุ หากแต่ความจรงิในเรือ่งนี้ยงัคงคลุมเครอือยู่มาก ไม่สามารถบอกไดว้่าชาวไอนุมาจาก

ไหน อยูท่ีน่ี่อยูแ่ลว้หรอืไม ่แลว้สบืเชือ้สายมาจากใคร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มารีนปารค์นิกส ์ซึง่ก่อสรา้งตามแบบแปลน JASSKO ประเทศเดนมารค์ 

เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าขนาดใหญ่ พบกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทีน่่ารกัอย่างใกลช้ดิแค่มอืเอื้อม 

ชมโชวแ์มวน ้าและปลาโลมา นอกจากนัน้ท่านยงัจะไดร้บัความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมื่น

ตวัทีว่่ายวนอยูใ่นแทง็ก์กระจกพรอ้มเสยีงเพลงทีแ่สนไพเราะ โดยความสวยงามอยู่ตรงทีส่เีงนิเลื่อม

ของปลาตดักบัน ้าสนี ้าเงนิ ซึง่การว่ายไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้ หาดูไดย้ากในอค

วาเรีย่มทัว่ไป โดยเฉพาะโชวก์ารให้อาหารปลา ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่่านไม่เคยสมัผสัมาก่อนแน่นอน 

ท่านยงัจะไดเ้ขา้อุโมงคใ์ต้น ้าเพื่อดูปลาฉลามและสตัว์น ้าทะเลอนุรกัษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมกึยกัษ์ 

เต่าทะเล มา้น ้า และอื่น ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้อง

ใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมา

เป็นภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจบุนั ภเูขาโชวะอยูใ่นการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์

ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึง่เป็น

หมพีนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิและหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ทะเลสาบโทยะ ณ KOHANTEI HOTEL TOYA 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรือที่เรยีกกันว่า       

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 4 ทะเลสาบโทยะ – KIRORO SKI RESORT – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี – พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต – ซปัโปโร 
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น าท่านเดนิทางสู่ KIRORO SKI RESORT สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่อง

เล่น อาท ิสโนว์โมบิล, สโนวล์าฟต้ิง, สโนวส์เลต็ ตามอธัยาศยัท่ามกลางบรรยากาศหมิะขาว

โพลน (ค่าอปุกรณ์และกิจกรรมภายใน KIRORO SKI RESORT ไม่รวมในราคาทวัร)์ 

**แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน KIRORO SKI 

RESORT เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเล่นกิจกรรมได้อย่างเตม็ท่ี** 

น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึง่ใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เส้นทางในการขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตัวเมอืง   โอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้

ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม               

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาท ีจากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลติชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญี่ปุ่ น 

ท่านสามารถลิม้ลองรสชาตขิองชอ็คโกแลต็ขาวทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดและยงัสามารถศกึษาเกี่ยวกบัประวตัอินั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต์ป ู3 ชนิด) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSLE INN SAPPORO 

NAKAJIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่าในย่านสรรพสินค้าทนัสมยัชัน้น ามากมาย หรือแวะชม

สถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆเมืองซปัโปโร อาทิ 

หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) หรือโตเกได  

DAY 5 ซปัโปโร – อิสระช้อปป้ิงหรือท่องเทีย่วในเมืองซปัโปโรตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ – ซปัโปโร 
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สญัลกัษณ์ของเมอืงที่สามารถสงัเกตเห็นได้อย่างเด่นชดั สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1878 เป็นสถานที่

อา้งองิถงึนิยายรกั และเพลงอมตะตลอดกาล ของญีปุ่่ นตวัอาคารออกแบบใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของ

ชาวอเมรกินั 

ท าเนียบรฐับาลเก่า (OLD GOVERNMENT)  

เป็นอาคารเก่าสรา้งขึ้นสมยัเมจยิ์ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1888 ใช้เป็นที่ท าการของขา้หลวงใหญ่ปกครอง

อาณานิคม อาคารก่อด้วยอิฐแดง เรยีงรายกนัได้อย่างสวยงามคลาสสคิ สไตล์นีโอ -บารอ็ค และ

ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมให ้อยู่ในสภาพดเีกบ็ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมทีส่ าคญัของชาต ิภายใน

เป็นแหล่งสะสมรปูภาพ วสัดุเกี่ยวกบัความเป็นมาของจงัหวดัฮอกไกโด ปัจจุบนัใช่เป็น พพิธิภณัฑ์

ทางการเกษตร 

ย่านช้อปป้ิงทานูคิโคจิ 

ยา่นทานุกโิคจ ิเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ   มคีวามยาว 

7 บล็อกถนน มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ตัง้ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่

ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO เลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจอยา่งเตม็ที ่

ย่านกินด่ืมซูซุกิโนะ 

ยา่นซุซุกโินะ แหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น 

รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์, รา้น 100เยน, รา้น 

UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง 

SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

ตรอกราเมง็โยโกะโจ  

ย่านทีร่อบลอ้มรา้นราเมนกว่า 16 รา้นชื่อดงัของเมอืงซบัโปโร จะอยู่ใกล้ๆ กบัสถาณีรถไฟใต้ดนิ 

SUSUKINO เพยีงสามนาท ีใหท้่านไดล้ิม้ชมิรสราเมงแสนอรอ่ยกนัทีน่ี้ 

จดุชมวิว T38 JR TOWER 

เจอาร์ทาวเวอร์ เ ป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ติดกับสถานี เจอาร์ซัปโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสนิคา้โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีดุชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38เรยีกว่า T38 ที่

ระดบัความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั

กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่ม

ตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง ตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นรา

เมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโินะ 

จดุชมวิวยามค า่คืนเมืองซปัโปโร ภเูขาไฟโมอิวะ 
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ภเูขาไฟโมอวิะ สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเนื่องจากเป็นเทอืกเขาทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องจุดชม

ววิยามค ่าคนืทีง่ดงามทีสุ่ด ท่านสามารถนัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อเดนิทางสู่จุดชมววิ สู่ความสูงที ่1,200 

เมตร อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัการชมทศันียภาพโดยรอบ ณ จุดชมววิ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบัววิ

ทวิทศัน์แบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรในยามค ่าคนืทีเ่ตม็ไปดว้ยแสงไฟระยบิระยบั อสิระใหท้่าน

เก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัยซึ่งจากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นถึงอ่าวอิชิคารอิัน

สวยงามไดอ้กีดว้ย  

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSLE INN SAPPORO 

NAKAJIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดค้าส่งอาหารทะเลทีใ่หญ่และคกึคกัประจ าเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี ่36 (1904) อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจ าเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท้่านเลอืกซือ้ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ทีน่ าไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรงุแต่งไดอ้ยา่งกลมกล่อมอยา่งจใุจ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงที่ เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและเสื้อผ้าแฟชัน่ของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา 

อาท ิเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, 

CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อกีทัง้ยงัมสีนิค้า

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านได้เลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
 

DAY 6 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร่์า เอ้าท์เลต็– สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก 

ฮ่องกง 
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02.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 767 

03.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

*************************************************** 
 

ก าหนดการเดินทาง : 11 – 17, 18 – 24 มกราคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      32,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      32,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 28,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

 

 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

  กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ ไม่รบัรวมวนัเสารอ์าทติย ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า

มดัจ า 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคา

ทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร  100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


