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 ขอน าท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  

 

โนโบริเบทสึ เพลดิเพลนิกบัความน่ารกัของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิที่ มารีน ปารค์ นิกซ,์ 
หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ่งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟารม์หมีสีน ้าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 
นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื่อชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ, 
ดื่มด ่ากบัธรรมชาตแิละล าธารน ้าแสนบรสิุทธิท์ีส่วนฟคิุดาชิ 
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โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 
อสิระชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์

ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนาม
ท าเนียบอฐิแดง, สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เขา้สกัการะองค์
พระใหญ่ไดบุทสึ ทีใ่หญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด, ชมิและชอ้ปอาหารทะเลสดๆ 
ทีต่ลาดปลา, ชอ้ปป้ิงสนิค้าแบรนด์ดงัที่มิตซุย เอาท์เลท็ ปารค์, เพลดิเพลนิ
กบัการชอ้ปป้ิงทีย่่านทานูกิและซูซูกิโน่และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร 

 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 12-18 เมษายน 2562 

วนัแรก              สนามบินสวุรรณภมิู 

 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ามารีน ปารค์ นิกซ ์ 
                        >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ  

 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาตทิี่มีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น า
ท่านเข้าชม มารีน ปาร์ค นิกซ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าในปราสาทโบราณสไตล์ยุโรป 
พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้าแห่งนี้มชีื่อเสยีงอย่างมาก นอกจากท่านจะได้พบกบัสตัว์ทะเลสสีนั
สวยงามนานาชนิด เช่นปลาฉลาม ฝูงปลาซาร์ดีนกว่า 10,000 ตวัแหวกว่ายอยู่ในแท๊
งคก์ระจกขนาดใหญ่ หรอืฝงูแมงกระพรุนจ านวนมาก ท่านยงัสามารถชมขบวนพาเหรด
นกเพนกวนิที่สุดแสนจะน่ารกัอย่างใกล้ชดิแค่มอืเอื้อม หรอืจะเขา้ชมโชวแ์มวน ้า หรือ
โชวป์ลาโลมากน่็ารกัไม่แพก้นั 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้

สรา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสาม           โทยะ >> นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมี >> สวนฟคิุดาชิ >> โอตาร ุ
                          >> อิออน มอลล ์

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านสู่ ภเูขาไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลกในปีค.ศ.1943 
(หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พืน้ดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
ได้พบกบั ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผสัความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น ้าตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนฟคิุดาชิ ซึ่งมบี่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะ

จากภูเขาโยเทย ์บ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้เป็นหนึ่งในรอ้ยบ่อน ้าพุทีม่นี ้าทีส่ะอาดบรสิุทธิท์ีสุ่ดที่
ได้รบัคดัเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
ธรรมชาติอนัสวยงามตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งใน
เมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการ
ขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of 
the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัใน
สไตลย์ุโรป น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ห้างอิออน มอลล์ อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าอุปโภค
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บรโิภคแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย รวมถงึซื้อสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่นโบราณ 
ชอ็คโกแลต กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคีย้ว, ผลไม ้ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครื่องส าอางคฯ์ลฯ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

 

วนัท่ีส่ี              โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >>  
                        >> ท่ีท าการรฐับาลเก่า >> ช้อปป้ิงทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 

คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนัน้พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืก
ซื้อกล่องดนตรทีีท่่านชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีว
ในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ที่มี
อายุการใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญี่ปุน่ ซึ่งไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านชม 
อาคารที ่ท าการร ฐับาลเก ่า  หรอืท า เน ียบอ ฐิแดง สร ้า งขึน้ ในปีค .ศ .1888  
สถาปตัยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปด
เหลี่ยมน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสร้างประมาณ 2.5 
ล้านก้อน ผูท้ี่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงทีสุ่ดในญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูก
ไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมและใชส้ าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้
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อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กวา่ 
200 ร้านค้า ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจาก
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิค้าแฮนด์เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ 
แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุน่ และ
ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีห้า            อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ช ัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนท่ีภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคืนของที่นี่นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคนืสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเชา้และเคเบิ้ล คาร์ หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ) 

 กลางวนั - ค า่  อิสระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีหก           ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> องคพ์ระใหญ่ไดบุทสึ >>  
                        มิตซุยเอาทเ์ลต็ >> ยบูาริ 
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เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อศาลเจ้าซปัโปโร แต่เปลี่ยนชื่อ

เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด  ศาลเจ้าแห่งนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ที่นี่กเ็ป็นที่ส าหรบัคนท้องถิน่ได้กราบไหว้
สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวฮอกไกโด  เชื่อกนัว่าศาลเจ้าชนิโตแห่งนี้จะ
คอยปกปกัษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข จากนัน้นําท่านเลอืกชมสนิค้า
สดๆ จากทะเลที ่ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบัปูยกัษ์ฮอกไกโด หรอืจะลองเมนูซูช ิซาชมิจิาก
รา้นคา้ต่างๆ หรอืจะเป็นหอยเชลลแ์ละหอยเม่นย่างรอ้นๆ ใหท้่านไดล้ิม้ลองตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเข้าเยี่ยมชมและสักการะองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อาตามะไดบุทสึ ที่

ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่งด้วย
สถาปตัยกรรมแบบนําสมยัที่ดูเรยีบง่าย แต่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ ที่ออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อนัโด สถาปนิกที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่นผูอ้อกแบบสถานที่ต่างๆ ของญี่ปุ่น
มากมาย อาทเิชน่ โอโมเตะซนัโดะ ฮลิล์, สถานีรถไฟ  ชบิุย่า ฯลฯ จากนัน้อสิระให้ท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อกบัสนิค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่พร้อมใจกนั
ลดราคาสนิค้าอาทเิช่น 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 และบรเิวณ
ด้านหน้าเอาท์เลท็ จะมซุีปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลติภณัฑ์สินค้าต่างๆ ที่มาจาก
ผูผ้ลติในฮอกไกโด ไม่วา่จะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เพ่ือน าท่านเข้าสู่ ท่ีพกัระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีเจด็       ยบูาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือท าการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
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โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 12-18 เมษายน 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 63,900.- บาท 29,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 57,600.- บาท 26,600.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,900.- บาท 22,300.- บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

11,900.- บาท 11,900.- บาท 
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กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดียว  *** 
7. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
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1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็

จ านวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการช าระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลสําคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลํา) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจําและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) HOKKAIDO SONGKRAN 7DAYS 5NIGHTS BY TG 12-18 APRIL 2019 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


