
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 

 

บิเอ เมอืงที	ไดช้ื	อว่า Small town of the most beautiful hills นั 	งรถชม Patch Work 
และชมเนินทุ่งดอกไมท้ี	สวนดอกไม้ชิคิไซ 

ฟรูาโน่   ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอรท์ี	สวนโทมิตะ 
โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  

เยี�ยมชมฟารม์หมีสีนํ&าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดแสนน่ารกั 
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิกบั

เสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
ซปัโปโร ชอ้ปปิ=งย่านทานูกิและซูซูกิโน่และชอ้ปปิ=งแบรนดเ์นมกนัที	มิตซุย เอาท์เลท็, 

ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของอาคารที)ทาํการรฐับาลเก่า ที	รูจ้กักนัในนาม
ว่าทําเนียบอฐิแดง และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร และอิสระเตม็วนักบั
การท่องเที)ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 
 

 



 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง --/ / 11-12 / 13-45 / 46-47 กรกฎาคม 4324 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 
 

41.55 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั &นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั &นตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

วนัที�สอง           สนามบินชินชิโตเสะ - ฟรูาโน่ - ฟารม์โทมิตะ - บิเอ - PATCH WORK - 
                         สวนดอกไม้ชิคิไซ - ยบูาริ 

5/.-5 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั &นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองฟรูาโน่ 
เมอืงที�ห้อมลอ้มด้วยเทอืกเขาไทเซท็ส ึและเทอืกเขายูบาร ิทําให้เมอืงฟูราโน่มอีากาศเยน็
และแห้งประกอบกบัดนิแถบนั �นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการ
เกษตรและดอกไม้ นําท่านชมสวนโทมิตะ สถานที�บุกเบกิการเพาะปลูกลาเวนเดอร์และ
ดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม ท่านจะได้พบกับทุ่งลาเวนเดอร์ที�พร้อมใจกันออกดอกสีม่วงสดใสไปทั �วทั �ง
บรเิวณ ราวกบัมพีรมสมี่วงมาปูไวท่้ามกลางทุ่งหญ้า กลิ�นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร ์
ฟุ้งไปทั �วบรเิวณ นอกจากนี�ยงัมแีปลงดอกไมห้ลากสนีานาพนัธุ์ที�ปลูกสลบัสจีนถูกเรยีกจน
ตดิปากว่าทุ่งดอกไมส้รีุง้ อสิระใหท่้านชื�นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ที�ทอดยาวไป
ไกลจนสุดสายตาตดักบัทอ้งฟ้าในฤดูรอ้นที�แสนสดใส ภายในบรเิวณสวนโทมติะยงัมสีนิค้า
ที�ระลกึมากมายที�เกี�ยวกบัดอกลาเวนเดอร ์อาทเิช่น สบู่ โลชั �น ครมีทามอื หมอน นํ�าหอมฯ 
และท่านสามารถลิ�มลองซอฟท์ครมีและชสีเค้กลาเวนเดอรไ์ด้อกีด้วย นอกจากลาเวนเดอร์
แล้วยงัมเีมล่อน ผลไมข้ึ�นชื�อของเกาะฮอกไกโดให้ท่านไดเ้ลอืกลิ�มลองอกีด้วย **การบาน
ของดอกไม้ขึ0นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ กรณีที�ดอกลาเวนเดอรโ์รยแล้วจะนําท่าน
ชมสวนดอกไม้ชนิดอื�นแทน** 

เที�ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเล็กๆ ที�ตั �งอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที�ได้ชื�อว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงที�มเีนินเขาสลบัซบัซอ้นอยู่ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือ มจีดุชมววิชื�อ Patchwork Road ส่วนทางใตข้องเมอืงม ีPanorama Road ทั �ง  



 

 

 

 O แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสําหรบัการถ่ายรูปมุมกว้าง PQR 
องศา ภาพถ่ายที�ออกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลุมดว้ยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทั �ง
มองเหน็ท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั �นบางบรเิวณถูกจดัทําเป็นที�พกัชมววิ มรีา้นขายของ
และหอ้งนํ�าอํานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไมส้สีนัสดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพื�อเพิ�มมูลค่า
ทางสายตา นําท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพื�อชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ 
สวนดอกไม้ชิคิไซที�ไดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไม้
ที�แขง่กนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีี�เบ่งบานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด 

 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองยบูาริ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า                     รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปแูละบฟุเฟตย์บูาริเมล่อน 
จากนั&นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ&าแร่ธรรมชาติ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตทีุ�มี
สรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชื�อว่าถ้าได้แช่นํ&าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ&น 
 

วนัที�สาม           ยูบาริ - ทะเลสาบโทยะ - นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสูุ – ฟารม์หมีสีนํ&าตาล -         
                          มิตซุย เอาทเ์ลต็ - ซปัโปโร 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที)พกั 
34.33 น. นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ�งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โทยะ 

ทะเลสาบแห่งนี�เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟเมื�อในอดตีกาล ทําใหพ้ื�นดนิยุบตวัจน
ก่อให้เกดิทะเลสาบในปจัจุบนั โดยพื�นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงตํ�าโดยมปีากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งที�ยงัคงคุกรุน่อยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นที�พุ่งออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ดเ้หน็
กนั ดงันั �น ที�นี�จงึเป็นแหล่งที�อาบนํ�าแร่แช่ออนเซ็นชั �นเยี�ยมสําหรบันักท่องเที�ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี�ยงัเคยถูกใชใ้นการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรอืG8 เมื�อปี
ค.ศ. ORRZ อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง เพื)อขึ0นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan 
Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที	เกดิจากการสั 	นสะเทอืนของ
เปลอืกโลกในปี ค.ศ.EFGH (หรอืปีโชวะของญี	ปุ่น ซึ	งเป็นที	มาของชื	อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพื=นดนิสูงขึ=นมาเรื	อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ P ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถงึ GQQ เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขา
ไฟโชวะชนิซงั ท่านจะได้พบกับ ฟารม์หมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี=าตาลนับ EQQ ตวั ที	ใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดูยาก ในญี	ปุน่นี=จะพบเฉพาะ 



 

 

 

 บนเกาะฮอกไกโดเท่านั =น ชาวไอนุเชื	อกนัว่าหมสีนํี=าตาลนี=ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขา
อกีดว้ย 

เที�ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี�ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทั �วไปในญี�ปุน่ ซึ�งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผ้าตามพื�นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่าน
เดนิทางสู่ มิตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
ที�พรอ้มใจกนัลดราคาสนิค้าอาทเิช่น 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 
และบรเิวณด้านหน้าเอาทเ์ลท็ จะมซีุปเปอร์มารเ์กต็เล็กๆ ที�ขายผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ที�มา
จากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทั �งขนมของฝากต่างๆ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดชื�อดงัของฮอกไกโด  
ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื�องเคียงสไตลญี์�ปุ่ น  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที�สี�              ซปัโปโร - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี -  ที�ทาํการรฐับาลเก่า -            
ช้อปปิ& งที�ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
5/.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึ�งในเมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิ�ง จนไดช้ื�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที�สะท้อนบนผวินํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื�อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที	ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื=อกล่องดนตรทีี	ท่านชื	นชอบหรอืจะเลอืกจดัทาํ 



 

 

 

 กล่องดนตรขีองคุณเองที	มเีพยีงชิ=นเดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี=ยงัมนีาฬกิาไอนํ=าโบราณ
ที	ตั =งเด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที	มอีายกุารใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตาร ุ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร เพื�อนําท่านชม อาคารที�ทาํการ

รฐับาลเก่า หรอืทาํเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.uZZZ  สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี�ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์
สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ O.v ล้านก้อน ผู้ที�ออกแบบอาคารนี� เป็น
สถาปนิกท้องถิ�นและใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารที�ใหญ่และสูงที�สุดใน
ญี�ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ�นมาใหม่ ในปี
ค.ศ.uwuu ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญั
ทางการเมอืงของรฐับาลญี�ปุ่น จากนั �นอิสระให้ท่านช้อปปิ�งที� ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 
ย่านชอ้ปปิ�งที�รวบรวมรา้นค้าต่างๆ มากมายกว่า ORR รา้นคา้เอาไวท้ี�นี�ที�เดยีว ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นขายเครื�องสําอางค์ รา้นสนิค้าแบรนด์เนมมอืสอง รา้นขายเสื�อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื�มอีกมากมายที�เปิดบรกิารตั �งแต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะยา่นซซูกูโิน่นั �นเป็นแหล่งท่องเที�ยวสาํหรบันกัท่องราตร ี 

คํ�า                    อิสระอาหารคํ�า ให้ท่านเลือกอิ�มอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�ห้า              อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเที�ยวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ�งได้
อย่างเตม็อิ�มหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที�อาคาร JR TOWER เป็นตกึที�สูงที�สุดใน
ซปัโปโร ตั �งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั �งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 ที�ระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ�ง
ที�ชั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี�ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของที�นี�นั �นติดอนัดบั u ใน P สถานที�ที�ววิกลางคนืสวยที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 
ท่านสามารถขึ�นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ�ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที�ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท่้านไดเ้ขา้เยี�ยมชม  



 

 

 

นอกจากนี�ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยี�ยมชมและสกัการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้
ที�เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื&อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื&อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที)พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที�หก            ซปัโปโร - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมื�ออาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิชนิชโิตเสะ เพื�อทาํการเชค็อนิ 
15.-5 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

กาํหนดวนัเดินทาง --/ / 46-47 กรกฎาคม 4324 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 6o,755.-  บาท 47,755.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 6-,-55.-  บาท 42,755.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ -3,755.-  บาท 44,255.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,755.-  บาท 7,755.-  บาท 



 

 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 11-12 กรกฎาคม 4324 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 13-45 กรกฎาคม 4324 

 
 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 6/,755.-  บาท -5,755.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 66,555.-  บาท 4o,755.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ -2,255.-  บาท 4-,-55.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,755.-  บาท 7,755.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั nวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั nวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 62,755.-  บาท 4/,755.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 64,-55.-  บาท 42,555.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ -3,-55.-  บาท 41,255.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,755.-  บาท 7,755.-  บาท 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. การเดนิทางในแต่ละครั =งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน P] ท่านขึ=นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการเลื	อนการเดนิทางหรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที	ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ

ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั =นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ _ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั bวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที	พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที	ก่อนซื=อตั bวเดนิทางภายในประเทศ เพื	อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ=าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที	ท่านใช้ เนื	องจากการ
กําหนดนํ=าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ=นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั =งนี=ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที	
เกดิขึ=น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที	
ท่องเที	ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั =นให ้

5. เนื	องจากเป็นตั bวการบนิไทยราคาพเิศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได้ ทางบรษิทัจะทําการ
ออกตั bวโดยสารทนัท ีผู้เดนิทางจงึไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้หลงัจากที	ทางบรษิทัได้ทํา
การออกตั bวโดยสารแลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี0รวม 
1. ค่าตั bวโดยสารเครื	องบนิไป-กลบั ชั =นประหยดั 
2. ค่านํ=าหนกัสมัภาระที	มาพรอ้มกบัตั bวเครื	องบนิ สายการบินไทย ได้นํ0าหนักสมัภาระ E3 

กิโลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที	พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที	ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั

สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที	ม ี3 เตยีงเดี	ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี	ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิและหอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี	ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ=ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ=ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี	ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี	ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที	ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี	คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



 

 

 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 
บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั =งนี=เป็นไปตามเงื	อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

7. เดก็อายตุํ	ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ=นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ	ง
เดยีว  

8. ค่าภาษนํี=ามนั ที	สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที	 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชําระเพิ	มเตมิ 
ในกรณีที	ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ	มภายหลังจากที	ท่านได้ทําการจองทัวร์แล้วl. 
ภาษมีลูค่าเพิ	ม m% และหกั ณ ที	จา่ย H % 

 
อตัราค่าบริการนี0ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที	กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื	องดื	ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้า่ยอื	นๆ ที	มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ=ามนัหรอือื	นๆ ที	มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ=าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี	เกนิกว่าสายการบนิกําหนด  
5. ค่าประกนัอื	นๆ ที	นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิ	มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที	ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ=าดื	มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ=าดื	มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื)อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที	เหลอืก่อนวนัเดนิทาง H] วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง H] วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื	อนไขการชําระเงนิแบบการจองทวัรแ์บบปรกตไิด ้

 
การยกเลิก 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย G] วนัทําการ มฉิะนั =นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการคนื
เงนิมดัจาํทั =งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง H] วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการ
คนืค่าทวัรท์ั =งหมด 

 



 

 

 

3. เนื	องจากตั bวเครื	องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั 	น เมื	อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื	อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการเปลี	ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั =งนี=ขึ=นอยูก่บัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที	สุด ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี	ปุน่ / การนําสิ	งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื	อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที	ยวบนิ ซึ	ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั =งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี=ทางบรษิทัขอ 
สงวนสทิธิ _ในการเปลี	ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั =งนี=ขึ=นอยูก่บัอตัราแลกเปลี	ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณทีี	เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้็
ต่อเมื	อทางสายการบนิและโรงแรมที	พกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั =นใหแ้ลว้เท่านั =น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ=นและมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ _ในการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายที	เกดิขึ=นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที	ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ละชําระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านได้
ยอมรบัในขอ้ตกลงและเงื	อนไขต่างๆ ที	ทางบรษิทัไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัรทุ์กประการ 
 

 

 

 
 
 


