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รายการทวัร์ 
22 ธ.ค. รอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ – โดราเอมอ่น สกายพาร์ค – หบุผาโซอนุเคียว – น า้ตกกิงกะ ริวเซย์ 
23 ธ.ค. สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ – หมูบ้่านราเมง็ – พิพิธภณัฑ์โอะโตโกยามา่ สาเก – เมืองโอตารุ – ภเูขาเทนง ุ(นัง่กระเช้า)   

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภณัฑ์ช็อกโกแลตในสนามบนิแหง่แรกของญ่ีปุ่ น 
 ชมโดราเอมอ่น สกายพาร์คและถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตนู เชน่ ฉากนัง่ไทม์แมชชีน 
 ชมสวนสตัว์อาซาฮิยามา่ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ชมพิพิธภณัฑ์โอะโตโกยามา่ สาเกท่ีมีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานมากกว่า 350 ปี 
 ชมความงามของน า้ตกกิงกะ ริวเซย์ ท่ีไหลลงมาจากโตรกผาในหบุผาโซอนุเคียว  
 ชมคลองโอตารุท่ีสดุแสนโรแมนตกิ ของเมืองโอตารุ 
 นัง่กระเช้าขึน้สูภ่เูขาเทนง ุจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองโอตารุ ได้ชดัเจน  
 เลน่กิจกรรมท้าลมหนาวท่ี “ คโิรโระ สกี รีสอร์ท “ หนึง่ในลานสกีท่ีมีหิมะดีท่ีสดุในโลก 
 ชมการประดบัไฟอนัสดุแสนโรแมนตกิในชว่งวนัคริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination 
 ช้อปปิง้จใุจท่ียา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 1 คืน 

 

(หุบผาโซอุนเคียว – อาซาฮคิาว่า – โอตารุ – ซัปโปโร) 
ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน 

โดยสายการบนิไทย  
เดนิทาง 21 – 26  ธันวาคม 2561 (ช่วงคริสต์มาส) GROUP (B) 
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24 ธ.ค. คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว – เมืองซปัโปโร – สวนโอโดริ  
25 ธ.ค. ตลาดโจไก – ตกึรัฐบาลเกา่ – หอนาฬิกา – มิตซุยเอาท์เลท – ซูซูกิโนะ 
26 ธ.ค. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

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

23.55 น. เหินฟ้าสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทย ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG 670 

 
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – รอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – หุบผา

โซอุนเคียว – น า้ตกกงิกะ ริวเซย์    
08.20 น. เดนิทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและศลุกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว พาท่านชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ 
(Royce Chocolate World) โรงงานและ
พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตในสนามบินแห่งแรก
ของญ่ีปุ่ นบนเกาะฮอกไกโด ทุกท่านจะได้
ทราบถึงประวัติความเป็นมาว่ากว่าจะผลิต
ออกมาเ ป็นช็อกโกแลตอันหอมหวาน 
รสชาติแสนอร่อยนัน้มีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง
และนอกจากนีย้ัง มีผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก
ช็อกโกแลตในรสชาติต่างๆ วางจ าหน่าย

http://bit.ly/2NMk5YE
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เพ่ือให้ผู้ ท่ีช่ืนชอบช็อกโกแลตได้เลือกซือ้กลบับ้านอีกด้วย จากนัน้น าท่านชมโดราเอม่อน 

สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตวัการ์ตนูในเร่ืองโดราเอม่อนการ์ตนูท่ีนิยมท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่ น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนท่ีจะท าให้ทุกท่าน
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้านค้าท่ีขายของเก่ียวกับโดราเอม่อนท่ีท่าน
สามารถช้อปปิง้ไว้เป็นของท่ีระลึกได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กบัการชิมขนมโดรายากิ ท่ีโดรา
เอมอ่นช่ืนชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่หุบผาโซอุนเคียว ซึ่งตัง้อยู่ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ น กินพืน้ท่ีตัง้แตท่างใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่าไปจนถึง
เมืองคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมืองบิเอะจนถึงเมืองฟูราโน ่
ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะแทบ
ตลอดทัง้ปี โซอนุเคียวเป็นหบุเขาท่ีได้ช่ือว่าสวยงามตระการ
ตามากท่ีสุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มีทัง้น า้ตกท่ีไหลลงมาจาก
โตรกผาอันสูงชัน ธารน า้ท่ามกลางป่าร่มครึม้ล้อมรอบ พา
ทา่นชมความสวยงามของน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงสองแห่งของเมืองโซอนุเคียวนัน่ก็คือ “น า้ตกกิง
กะ” (Ginga Waterfall) หรือน า้ตกสีเงินในฤดรู้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้าย
เส้นด้ายและ “น า้ตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือน า้ตกดาวตกท่ีไหลบา่เป็นเส้นใหญ่
ออกมาจากซอกผาดคูล้ายดาวตก และในฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองจะแข็งตวักลายเป็นน า้แข็ง 
เป็นทศันียภาพท่ีดแูล้วแปลกตาไปอีกแบบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
เข้าพกัโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรือเทียบเทา่ (- / L / D)  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลาย
เพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 

 
วันที่ 3  เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า –  

พพิธิภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – เมืองโอตารุ – ภูเขาเทนงุ (น่ังกระเช้า)   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมือง
ท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 รองจากเมืองซัปโปโร 
เมืองท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอนัสวยงามท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วย
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ขนุเขา พาทา่นเดนิทางสูส่วนสัตว์อาซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัว์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ นซึ่งในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าชมความน่ารักของสตัว์ตา่งๆ ท่ีไม่ได้ถกูกกัขงัในกรงแบบท่ีท่าน
เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลกโดยสวนสัตว์แห่งนีไ้ด้มี
แนวความคดิท่ีวา่สตัว์ตา่งๆควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติ
ของสตัว์นัน้ๆ ทุกท่านจะได้สมัผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของสตัว์แตล่ะประเภท อาทิ 
หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ตา่งๆ และลิงอรัุงอตุงัแสนรู้ เป็นต้น จากนัน้พาท่าน
สู่หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีน่ีรวบรวมร้านราเม็งช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้าน
มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดียว เปรียบเสมือนหมู่บ้านราเม็งท่ีรวบรวมร้านดงัไว้ในท่ี
เดียวเลยก็วา่ได้ นอกจากนีย้งัมีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนีใ้ห้
ส าหรับผู้ ท่ีสนใจอีกด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ให้ทุกท่านได้เลือกชิมราเม็งต้นต ารับตาม
อธัยาศยั (แจกเงินทา่นละ 1,000 เยน) 

บา่ย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่าสาเก (Otokoyama Sake Museum) สถานท่ีนีมี้
ประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 350 ปี 
เป็นสาเกท่ีช่ืนชอบของตระกูลโชกุนโทกูงา
วะ และยังปรากฏอยู่ ในภาพเขียนของ 
Utamaro หนึ่งในจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่ งสามารถชมการผลิตผ่านทาง
หน้าต่างกระจกบานใหญ่ของโรงกลั่น และ
สามารถชมพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัศิลปะในการ
ผลิตสาเก นอกจากนีย้งัมีร้านขายของท่ีระลึก และสวนสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีสวยงามรอบบริเวณโรง
กลัน่อีกด้วย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ รวมถึงการตกแตง่ของบ้านเรือนนัน้ส่วนใหญ่ได้ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจาก
ในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศใน
แถบยโุรปนัน่เอง น าทา่น “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” 
ขึน้สูภู่เขาเทนงุ (ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ ) 
จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ 
ท่าเรือและอ่าวอิชิการิทะเลญ่ีปุ่ นได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนีย้ังมีร้านขายของท่ีระลึก
และพิพิธภัณฑ์เล็กๆ เก่ียวกับภูตเทนงุ (ภูต
ประจ าถ่ิน) รวมทัง้สวนให้เดินเล่นได้ด้วย
เชน่กนั 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
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เข้าพกัโรงแรม Grand Park Otaru Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  
 
วันที่ 4 คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์

เคร่ืองแก้ว – เมืองซัปโปโร – สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทกุทา่นสนกุสนานกบักิจกรรมท้าลมหนาว 
ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ลานสกีท่ีถกูปกคลมุ
ไปด้วยพาวเดอร์สโนว์ หนึ่งในหิมะท่ีคุณภาพ
ดีท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเล่นกิจกรรมในฤดหูนาวไม่ว่าจะเป็นการ
เลน่สกี เลน่ถาดเล่ือน หรือปัน้ตุ๊กตาหิมะและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ามกลาบรรยากาศท่ีเต็มไป
ด้วยหิมะและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม (ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและ
กิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้อยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้***  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมคลองโอตารุ อิสระให้ท่านชม

ความงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอัน
สวยงามนา่ประทบัใจ คลองโอตารุแห่งนีเ้ป็น
คลองท่ีเกิดขึน้จากการถมทะเลและสร้าง
เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขน
ถ่ายสินค้าจากบนเรือสู่โกดังในเมือง แต่
ภายหลงัเลิกใช้จึงได้ถมคลองคร่ึงหนึ่งให้เป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซึ่ง
เป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ และได้ปรับปรุงให้เป็น
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกแทน จากนัน้น าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru 

Orgel Emporium) อาคารด้านนอกถกูสร้าง
ขึน้จากอิฐสีแดงและโครงสร้างด้านในท า
ด้วยไม้ เป็นอาคารเก่าแก่ 2 ชัน้ท่ีมีอายเุกือบ
ร้อยปี ตรงบริเวณด้านหน้ามีนาฬิกาไอน า้
โบราณท่ีจะพ่นไอน า้ออกมาประกอบกับ
เสียงดนตรีในทกุๆ 15 นาที ท่านสามารถชม
กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆหลากหลาย
สไตล์ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั และนอกจากนีท้่านยังสามารถเลือกซือ้กล่อง
ดนตรีท่ีมีความปราณีตสวยงามเพ่ือเป็นของท่ีระลึกให้กบัคนท่ีท่านรักได้อีกด้วย น าท่านชม
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พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ทกุท่านสามารถชมเคร่ืองแก้วท่ีมีรูปแบบและสีสนัสวยงามซึ่งเกิด
จากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบตา่งๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและ
สีท่ีแตกต่างกันออกไป ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่าแก้ว จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผังเมืองซปัโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกตา่งจากบรรดาหมูบ้่านและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจดัการและการพฒันาได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ เ ช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเ มืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา น าท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจ
กลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเพ่ือมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งนี ้

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับการประดบัไฟอันสุดแสนโร
แมนติกในช่วงวนัคริสต์มาสท่ีงาน Sapporo 

White Illumination นอกจากนีท้่านยัง
สามารถเดินชมร้านขายของฝากของท่ีระลึก
น่า รักๆ  แ ล ะ อ า ห า ร อ ร ่อ ย ๆ ใ น ร า ค า
ย่อม เยาว์ไ ด้อีก ด้วย  ( เพื่ อไ ม่ ให้ เ ป็น
การเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการ
ดื่มด ่ากับบรรยากาศอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา่ (B / L / -)  

 
วันที่ 5 ตลาดโจไก – ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – มิตซุยเอาท์เลท – ซูซูกโินะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ 
มากกวา่ 80 ร้าน อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้ของทะเลสดๆ และของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้พาท่านชมตึกรัฐบาลเก่า  

ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกอง
อ านวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนัน้
ได้ใช้อิฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้างท าให้ดู
แล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้
จดัเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวตัิ
ความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไป
ถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่าน
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ชมหอนาฬิกา ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว 
ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจบุนัรวมเวลากว่า 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ น
เลยก็วา่ได้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายใน

แบ่งเ ป็น ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้า
หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ 
เ สื อ้ ผ้า  รอง เ ท้า  กระ เ ป๋า  นาฬิกา  จาก
หลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้ 
จากนัน้น าทุกท่านสู่ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ี
แสนคกึครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านตา่งๆ
มากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงัร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก 
ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแห่ ง
หนึง่ด้วย ทา่นสามารถเท่ียวชมได้อยา่งไมรู้่จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
 

วันที่ 6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดนิทางกลบั(B / - / -)  
10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเซด้่วยเท่ียวบนิ TG 671  
15.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

21 – 26 ธ.ค. 61 55,999 50,999 45,999 8,000 
    กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
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3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริษัทภายใน 24 ชัว่โมง 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า
การส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศ
ญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถตดิ นกัทอ่งเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ี
มีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกต ิ
อีกทัง้ในชว่งฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อน
นกัทอ่งเท่ียวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือ
วา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตัิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดนิทางเป็นหลกั 
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความ
ประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


