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HOKKAIDO•HAKODATE 

       6D4N BY TG 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโดในช่วง

ฤดใูบไม้รว่ง ท่ีต้นไม้ทัว่ทัง้เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกนัเปล่ียนสี 
 

ชิโตเสะ เพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมายภายในฟารม์มา้ชื่อดงั นอรท์เทิรน์ ฮอรส์ปำรค์ 
โนโบริเบทสึ หบุเขำจิโกขดุำนิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาต ิ

ซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 
โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  

เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั  
ฮำโกดำเตะ ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ที ่สวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  

ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป,  
นัง่กระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  ชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นสทีี่มหำวิทยำลยัฮอกไกโด, ชมสถาปัตยกรรมอนั
สวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืทีรู่จ้กักนัในนามท าเนียบอฐิแดง, 
ชอ้ปป้ิงที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิค้ามากมายหลายแบรนด์ 
และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร 
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พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตลุำคม 2561  

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

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

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

23.45 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง           สนำมบินชินชิโตเสะ >> นอรท์เทิรน์ ฮอรส์ปำรค์ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุำนิ  
                         >> ทะเลสำบโทยะ  

 

 
 
 
 
 
08.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำน

ขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่นอร์
ทเทิรน์ ฮอรส์ ปำรค์ ฟารม์มา้ขนาดใหญ่ทีเ่ลีย้งมา้และฝึกมา้คุณภาพส าหรบัการ
แข่งขนั โดยนอกจากพื้นที่เลี้ยงมา้และฝึกมา้แล้ว ยงัมบีรเิวณจดักิจกรรมต่างๆ 
ให้ท่านได้เลอืกสนุกกบักจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น ชมโชว์ลูกมา้แสนรู,้ นัง่รถเทยีม
ม้าชมทศันียภาพรอบๆ ฟาร์มม้า, ปัน่จกัรยาน, ให้อาหารม้า, ยงิธนู ฯ **รวม
กิจกรรมให้ท่ำนได้ร่วมสนุก 1 กิจกรรม** 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่มี

ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีจิ่
โกขุดำนิ บ่อโคลนเดอืดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้
พภิพเผาผลาญก ามะถนัแล้วพวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบโทยะ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัมื้ออำหำรอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่
ธำตุท่ีมีสรรพคณุในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะ
ท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 4 

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N BY TG ON 18-23 // 19-24 OCTOBER 2018 -   REVISED ปรับราคา 30 AUG 18 

วนัท่ีสำม           โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิและ 
                          โกดงัอิฐแดง >> ขึ้นกระเช้ำชมวิวบนเขำฮำโกดำเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทศัน์

ธรรมชาติสองข้างทาง ที่เหล่าต้นไม้ทัง้หลายต่างผลัดสีเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง 
สลับกันสวยงาม เมืองฮาโกดาเตะเป็นอดีตเมืองท่าส าคัญของเกาะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูที่เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมความงามของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอรด์อกซ์ ที่มคีวามงดงาม น าท่าน
เขา้ชมสวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุรอ้น ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าฝงูลงิ
มากมายที่ลงมาแช่น ้ารอ้นในบ่อเพื่อคลายความหนาว  นอกจากนี้ยงัสามารถเดนิเล่นชม
พนัธุไ์มเ้ขตรอ้นนานาชนิดไดอ้กีดว้ย  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิเล่นที่ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่

รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูป
ของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึง่ได้รบัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติ โดยมสีิง่ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยโุรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นทีท่ า
การของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที่ท าให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรอืงของเมอืงท่าส าคญั  ซึ่งยงัคงรกัษา
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ได้ไว้เป็นอย่างด ี จากนัน้พาท่านชม 
โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล สรา้งตามแบบตะวนัตกดว้ยอฐิ
แดง ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ท าใหเ้ป็นย่านชอ้ปป้ิงทีส่ามารถเดนิเล่น เลอืก
ซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอื จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของ
เมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื เคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสถานที่
ทีม่วีวิกลางคนืสวยทีสุ่ดในญีปุ่่ น ถา้ไมไ่ดม้าชมถอืว่ามาไมถ่งึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
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น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีส่ี               ฮำโกดำเตะ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร  
                         >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> มหำวิทยำลยัฮอกไกโด >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและ 
                         ซูซูกิโน่ 

 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือ

ของประเทศญีปุ่่ น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของ
เมอืงโอตารดุว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์โุรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบั
ววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรม
ระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถ
เลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากรา้นค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อีก
ดว้ย  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตี้อนรบั

ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรโีบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีี่ท่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่อง
ดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณทีต่ัง้เด่น
อยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ  ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิ
อนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา
หมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั 
ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น า
ท่านชม อำคำรท่ีท ำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือท าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  
สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่มน ามา
จากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ลา้นก้อน ผูท้ีอ่อกแบบ
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อาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสูง
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้้องสรา้งขึน้มาใหม่ ใน
ปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญั
ทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่มหำวิทยำลยั ฮอกไกโด เพื่อชม
ความงามและสมัผสับรรยากาศของฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีภายในบรเิวณของมหาวทิยาลยัฮอก
ไกโดแห่งนี้ จะมถีนนเส้นเลก็ๆ ที่สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ผลดัสเีป็นสี
เหลอืงอรา่ม งดงามจบัตา และเป็นสถานทีย่อดนิยมของชาวญี่ปุ่ นทีจ่ะมาชมความงามของ
ใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากใบไมย้งัไม่เปลี่ยนส ีหรอืใบไมร้่วงแลว้ จะพา
ทุกท่านไปเดนิเล่นทีส่วนโอโดรแิทน) จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิงที่ย่ำนทำนุกิและย่ำนซูซูกิ
โน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้า
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์เมด ไป
จนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้าน
ส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญีปุ่่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีห้ำ             อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเต็มวนัให้ท่านได้เดนิทางท่องเที่ยวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อยา่งเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ทีอ่าคาร JR TOWER เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในซปั
โปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมแีสงไฟ
จากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 
10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมน
ในย่านซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมจีุดชมวิวกลำงคืนท่ีภเูขำโมอิวะ ววิกลางคนืของที่นี่นัน้
ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานทีท่ี่ววิกลางคนืสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ท่านสามารถขึน้ไปบน
ยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิล้ คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร ์ก็ยงัมี
หมู่บ้ำนประวติัศำสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม นอกจากนี้ท่านยงัสามารถเดนิ
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ทางเข้าเยี่ยมชมและสกัการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้าที่เป็นศูนย์รวมจติใจของชาว
เกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ 

 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตลุำคม 2561  

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 53,500.-  บำท 27,500.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 48,500.-  บำท 24,700.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 40,500.-  บำท 20,600.-  บำท 

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

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทวัร์ว่าออกเดนิทางได้
หรอืไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้  เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัส าหรบั 
3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็น
แบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
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5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดยีว  *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 

 
 
 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
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กำรยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
มดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานตห์รอื
วนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไมม่กีารคนื
เงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / 
ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ 
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ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้็ต่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประกำร 
 

 
 
 
 


