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สัมผสัวิถีชีวิตชาวเอโดะท่ีหมู่บา้นดาเตจิไดมุระ 

 ชมเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า 
 ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด 
 ชมความน่ารักของหมีสีน า้ตาล 
 น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามาบนภเูขาอุสุ 
 ช้อปป้ิงจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่ น 2  คืน 
 บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อัน้ 

 
 
 

 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เยน็ 

วันพุธที่ 9 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62 ชิ โตเซ่  – โนโบริ เบ็ทซึ  - จิ โกกุดานิ  - ดาเตะ จิ ไดมุระ -   
ทะเลสาบโทยะ 

-   

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62 จุดชมวิวไซโล - กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน า้ตาล -    
โอตารุ - พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี - พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว 

   

วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62 โรงงานช็อกโกแลต - ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตกึรัฐบาล
เก่า - หอนาฬกิา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ 

   

วันอาทติย์ที่ 13 ต.ค. 62 ตลาดโจไก - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์ พาร์ค - 
เนินแห่งพระพทุธเจ้า - มติซุยเอาท์เลท 

  - 
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วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 62 ซปัโปโร - กรุงเทพฯ - - - 

 
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่   
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบ

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.45 น. เหินฟ้าสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย ด้วยเท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วันพฤหสับดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 ชิโตเซ่ – โนโบริเบท็ซ ึ– จิโกกุดานิ – ดาเตะ จิไดมุระ  

– ทะเลสาบโทยะ 
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว น าทา่นสู ่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเล
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยงัเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยบ่อน า้แร่ธรรมชาติเหมาะแก่การ
แช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน า้แร่หรือน า้พุร้อน
ของเมืองนีมี้ถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว น าท่านชม
บอ่โคลนเดือดท่ี จิโกกุดานิ หรือท่ีเรียกกันว่า “หุบเขานรก” 
โดยบ่อโคลนเดือดนีเ้ป็นบ่อโคลนท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติและมีอยู่ทัว่บริเวณซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อ
โคลนอยา่งใกล้ชิด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย หลงัอาหารน าท่านชม หมู่ บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็น

หมู่ บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ 
ภายในพืน้ท่ีหมู่บ้านมีทัง้ หอสงัเกตการณ์ โรงละคร  วัด 
ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอ่ืนๆ  อีก
มากมาย โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถสมัผัสบรรยากาศ

ได้เหมือนอยูใ่นหนงัญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนีย้งั
มีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ
สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย 
จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบท่ีมี
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ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภเูขาอุส ุภเูขาโช
วะชินซนั และนอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นภูเขาโยเทย์ หรือภูเขาไฟฟูจิน้อยซึ่งรูปร่างนัน้มีลกัษณะคล้าย
กบัภเูขาไฟฟูจิท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีแตมี่ขนาดท่ีเลก็กวา่นัน่เอง 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 เข้าพกัโรงแรม Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเทา่ ( - / L / D) 
หลงัอาหารเชิญทา่นลองอาบน า้แร่ท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความ
เช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 จุดชมวิวไซโล – กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุ – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – โอตารุ 

– พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่จุดชมวิวไซโล (Silo Observatory) จุดชมทิวทศัน์ท่ีกว้างใหญ่ของทะเลสาบโทยะ
แบบพาโนรามา สามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิวสวยๆของทะเลสาบโทยะ 
เกาะนาคาจิมะ เขาอุส ุเขาโชวะชินซงั  ย่านโทยะโกะออนเซ็น รวมไปถึงปากปลอ่งภูเขาไฟนิชิยามะ 
นอกจากนัน้ยงัมีไฮไลท์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวให้ความสนใจมากท่ีสดุ ได้แก่การชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเขา
โยเทย์ซึง่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งเอโซะ
ทางทิศตะวันออกอีกด้วย น าท่านเปิดประสบการณ์การ
เดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” 
(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ขึน้สูจุ่ดชมวิวบน ภูเขาอุสุ ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเกาะ ฮอกไกโด เน่ืองจาก
สามารถมองเห็นวิวของธรรมชาติอนัสวยงามและสามารถ
ชม ภูเขาโชวะ ชินซัน ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟท่ียังระอุอยู่ด้านบนท่านสามารถชมวิวโดยรอบแบบ  
พาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นวิวของทะเลสาบโทยะแล้วยัง
สามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีกว้างใหญ่ได้อีกด้วยให้
ท่านได้ถ่ายรูปความประทับใจไว้เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั จากนัน้พา
ทา่นชมความนา่รักของเหลา่ หมีสีน า้ตาล ท่ี โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค 
ในปัจจุบนัหาชมได้ยากตามธรรมชาติและใกล้จะสญูพันธ์ุไปจากเกาะ
ญ่ีปุ่ นจึงได้มีการขึน้ทะเบียนให้เป็นสตัว์สงวนของชาติและได้รับการ
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ดูแลเป็นอย่างดี ทุกท่านสามารถถ่ายภาพหมีสีน า้ตาลท่ีน่ารักและเลือกซือ้สินค้าไว้เป็นท่ีระลกึตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นเข้าสู ่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของ
บ้านเรือนนัน้ สว่นใหญ่ได้ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตก
เน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท า
การค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป 
อิสระให้ท่านเดินชมด่ืมด ่าความสวยงามของเมืองเลียบ 
คลองโอตารุ อนัสวยงามนา่ประทบัใจคลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึน้จากการถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลอง
คร่ึงหนึง่เป็นถนนส าหรับนกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซึ่ง
เป็นอาคารอิฐสแีดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองและ
ได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลกึ น าท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่าน
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงาม
มากมายท่ีถกูสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว ทา่นสามารถชมเคร่ือง
แก้วท่ีมีรูปแบบและสีสนัสวยงานซึ่งเกิดจากกกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้
เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสท่ีีแตกตา่งกนัออกไป ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่าแก้ว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Grand Park Otaru หรือเทียบเทา่ ( B / L / D )  

 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 โรงงานช็อกโกแลต – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึก

รัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะ
ซึ่งเป็นแหลง่ผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น 
ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซือ้ช็อกโกแลต
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ตา่งๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้
ช่ือท่ีสดุของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
สวยงามสไตล์ยโุรป เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู ่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮ
อกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโปโรมี
ลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึง่แตกตา่งจาก 
 
บรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจัดการและการพัฒนาได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกนัลกัษณะของผงัเมืองจึงถกูออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงั
เมืองของประเทศอเมริกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือว่า “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัได้มีการเปลี่ยนช่ือ

เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า
ชินโตนีค้อยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสขุถึงแม้จะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่
นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้ 
คนท้องถ่ินได้กราบไหว้สิ่งศัก ด์ิสิทธ์ิ ท่ีสิงสถิตอยู่  ณ    
ศาลเจ้าแห่งนี ้เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจสืบไป จากนัน้
น าทา่นชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซึง่ในอดีตเคยใช้เป็นกองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และ
เป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้
อิฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา 
ปัจจุบันภายในตึกไ ด้จัดเ ป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวมรวบ
เร่ืองราวประวติัความเป็นมาตา่งๆ ของเมืองซปัโปโรรวม
ไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชม     
หอนาฬิกา  ซึ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดย
นอกจากจะใช้บอกเวลาเท่ียงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้าง
ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอ
นาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น
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เลยก็ว่าได้ จากนัน้น าท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงาน
ประเพณีในเทศกาลตา่งๆ ท่ีสวนแหง่นี ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งท่ีแสนคึก
ครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและ
ร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก 

 ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทัง้ยงัเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่าน
สามารถเท่ียวชมได้อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบื่อกนัเลย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์แบบไม่อัน้) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Excel Tokyu Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 
วันอาทติย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตลาดโจไก – สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์ พาร์ค – 

เนินแห่งพระพุทธเจ้า – มติซุยเอาท์เลท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ มากกว่า 
80 ร้าน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ของทะเลสดๆ และของฝากตามอัธยาศยั  จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์พาร์ค (Takino Suzuran Hillside 

National Park) แห่งนีเ้ป็นสว่นสาธารณะในสงักัดของ
รัฐบาลแหง่เดียวในฮอกไกโดภายในพืน้ท่ี 400 เฮกเตอร์ 
ท่ีมีไร่ดอกไม้สีสนัสวยงาม เคร่ืองเล่นขนาดใหญ่ และมี
น า้ตกอาชิริเบทซ ึ(Ashiribetsu Falls) อยู่ภายในและป่า
ท่ีเหมาะท่ีจะเดินเล่น เป็นแหล่งรวมชาวซัปโปโรและ
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีสามารถสนุกได้ทัง้เด็ก
และผู้ใหญ่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้

พระพุทธรูป มีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนัก 
1500 ตนั พืน้ท่ีท่ีล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายล้อม
ด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท่ีจะ
สามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 150,000 ต้น 
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ล้อมรอบรูปปัน้พระพุทธรูปซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้กับ
ความงดงามจากธรรมชาติ จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้จุใจกนัตอ่ท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหลง่เลือกซือ้สิ่งของ
และเสือ้ ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ 
เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้ (เพื่ อ
ไม่ ให้ เ ป็นการเสียเวลาอันมีค่ าของท่านในการเลือกซื อ้สิน ค้าอิสระรับประทาน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

 
เข้าพกัโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / - )  
เชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความ
เช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดขึีน้ 

 
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 ซัปโปโร – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ ่ 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด้่วยเท่ียวบิน TG 671  
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี 

(มีเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี (ไม่มีเตียง) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

9 – 14 ต.ค. 62 59,999 54,999 49,999 8,500 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกิน ทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุไม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกิน ทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 

3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ 
เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 

หมายเหต:ุ 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายกา
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 



Joyful Hokkaido 
 

HJ0602 : JOYFUL HOKKAIDO (ใบไมเ้ปล่ียนสี) 6วนั4คืน (TG) 10 / 8 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิง่ของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีสอ่ไป
ในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 
 

 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ตัว๋และภาษีน า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


