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HJ0604: รืน่เรงิหรรษา ฮอไกโด (วันครสิตม์าส 2)  6D4N (TG) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภณัฑ์
ช็อกโกแลตในสนามบินแหง่แรกของญ่ีปุ่ น 

 ชมโดราเอมอ่น สกายพาร์คและถ่ายรูปกบัฉากใน
การ์ตนู เชน่ ฉากนัง่ไทม์แมชชีน 

 ชมสวนสตัว์อาซาฮิยามา่ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น 

 ชมความงามของนํา้ตกกิงกะ ริวเซย์ ท่ีไหลลงมาจาก
โตรกผาในหบุผาโซอนุเคียว  

 ชมคลองโอตารุท่ีสดุแสนโรแมนตกิของเมืองโอตารุ 
 เข้าพกัและเลน่กิจกรรมท้าลมหนาวท่ี “ คิโรโระ สกี- 

รีสอร์ท “ หนึง่ในลานสกีท่ีมีหิมะดีท่ีสดุในโลก 
 ชมการประดบัไฟอนัสดุแสนโรแมนตกิในชว่งวนัคริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination 
 ช้อปปิง้จใุจท่ียา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 อาบนํา้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ ่      -      -      - 
วันอาทติย์ที่ 22 ธ.ค. 62 รอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ - โดราเอมอ่น สกายพาร์ค - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ -  

พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี - พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว - คิโรโระ สกี รีสอร์ท 
     -   

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 62 กิจกรรมท้าลมหนาว ที่ คิโรโระ รีสอร์ท - อาซาฮิคาวา่ - หบุผาโซอนุเคียว –  
นํา้ตกกิงกะ ริวเซย์ 

   

วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62 สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ - หมูบ้่านราเม็ง - เมืองซปัโปโร - ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา 
- สวนโอโดริ ( Sapporo White Illumination ) 

   

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 62 ตลาดโจไก - โรงงานช็อกโกแลต - มิตซยุเอาท์เลท - ซซูกิูโนะ          
วันพฤหสับดีที่ 26 ธ.ค. 62 ชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ        -       - 
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วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.55 น. เหินฟ้าสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทย ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG 670 

 
วันอาทติย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ชิโตเซ่ – รอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ – โดราเอม่อน สกาย

พาร์ค – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองแก้ว – คิโรโระ สกี รีสอร์ท 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว พาท่านชม รอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ (Royce 

Chocolate World) โรงงานและพิพิธภัณฑ์
ช็อกโกแลตในสนามบินแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ น
บนเกาะฮอกไกโด ทุกท่านจะได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาว่ากว่าจะผลิตออกมาเป็นช็อกโกแลต
อันหอมหวาน รสชาติแสนอร่อยนัน้  มีขัน้ตอน
อยา่งไรบ้างและนอกจากนีย้งัมีผลิตภณัฑ์ท่ีทําจาก
ช็อกโกแลตในรสชาติตา่งๆ วางจําหน่ายเพ่ือให้ผู้ ท่ีช่ืนชอบช็อกโกแลตได้เลือกซือ้กลบับ้านอีกด้วย 
จากนัน้นําท่านชม โดราเอม่อน สกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับตวัการ์ตูนในเร่ือง
โดราเอมอ่น การ์ตนูท่ีนิยมท่ีสดุในญ่ีปุ่ น อิสระกบัการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตนู เช่น ฉากนัง่ไทม์แมชชีน
ท่ีจะทําให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและ
ยังมีโซนร้านค้าท่ีขายของเก่ียวกับโดราเอม่อน
ท่ีท่านสามารถช้อปปิง้ไว้เป็นของท่ีระลึกได้อีกด้วย
และพลาดไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิ ขนมของ
โปรดท่ีโดราเอมอ่นช่ืนชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบ้านเรือนนัน้ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบ
เป็นสไตล์ตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้รับอิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศ
ญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรปนั่นเอง นําท่านชม 
คลองโอตารุ อิสระให้ท่านชมความงามของเมือง 

เลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลอง
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โอตารุแห่งนีเ้ป็นคลองท่ีเกิดขึน้จากการถมทะเลและสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางขนถ่ายสินค้าจากบนเรือสู่โกดงัในเมือง แต่ภายหลงัเลิกใช้จึงได้ถมคลองคร่ึงหนึ่งให้เป็น
ถนนสําหรับนกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
โอตารุ และได้ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกแทน จากนัน้นําท่านชม พิพิธภัณฑ์

กล่องดนตรี (Otaru Orgel Emporium) อาคารด้านนอกถกูสร้างขึน้จากอิฐสีแดงและโครงสร้าง
ด้านในทําด้วยไม้ เป็นอาคารเก่าแก่ 2 ชัน้ท่ีมีอายุเกือบร้อยปี ตรงบริเวณด้านหน้ามีนาฬิกาไอนํา้
โบราณท่ีจะพ่นไอนํา้ออกมาประกอบกบัเสียงดนตรีในทกุๆ 15 นาที ท่านสามารถชมกล่องดนตรี
ในรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และนอกจากนีท้่านยัง
สามารถเลือกซือ้กล่องดนตรีท่ีมีความปราณีตสวยงามเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคนท่ีท่านรักได้
อีกด้วย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ทุกท่านสามารถชมเคร่ืองแก้วที่มีรูปแบบและ
สีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เคร่ืองแก้วท่ี
ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชํานาญของช่างเป่า
แก้ว จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ที่พ ัก ณ คิโรโระ ส กี  รี ส อ ร์ ท  รี ส อ ร์ ท ฤ ดูห น า ว ที่ ตั ง้ อ ยู่
ท่ ามกลางหุบ เขา  ทําใ ห้ ท่ีแห่ ง นี เ้หมาะแก่การ ทํา กิจกรรมฤดูหนาว เ ป็นอย่างมาก  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
เข้าพกัโรงแรม Kiroro Resort Tribute หรือเทียบเทา่ (- / L / D)  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 กิจกรรมท้าลมหนาว ที่  คิโรโระ สกี รีสอร์ท – หุบผา

โซอุนเคียว – น า้ตกกงิกะ ริวเซย์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว ณ 

คิโรโระ สกี รีสอร์ท ลานสกีท่ีถูกปกคลุมไปด้วย
พาวเดอร์สโนว์ หนึ่งในหิมะท่ีคณุภาพดีท่ีสดุในโลก 
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมใน
ฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี เล่นถาดเล่ือน  

ห รื อ ปั ้น ตุ๊ ก ต า หิ ม ะ แ ล ะ ถ่ า ย รู ป เ ป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยหิมะและวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม (ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า

เช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** 
ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้อยู่กับสภาพ
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ภมิูอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้***  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางเข้าสู่ หุบผาโซอุนเคียว ซึ่งตัง้อยู่ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น กินพืน้ท่ีตัง้แต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่าไปจนถึง
เ มืองคามิกาว่า  ไล่ลงไปทา งเ มืองบิ เอะจนถึง เ มืองฟูราโน ่
ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ท่ีถกูปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทัง้
ปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีได้ช่ือว่าสวยงามตระการตามากท่ีสุดใน
อทุยานไดเซ็ตส ึมีทัง้นํา้ตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสงูชนั ธารนํา้
ทา่มกลางป่าร่มครึม้ล้อมรอบ พาทา่นชมความสวยงามของนํา้ตกท่ี
มีช่ือเสียงสองแห่งของเมืองโซอนุเคียวนัน่ก็คือ “น า้ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) หรือนํา้ตกสีเงิน
ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายและ “น า้ตกริวเซย์” (Ryusei 

Waterfall) หรือนํา้ตกดาวตกท่ีไหลบา่เป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดคูล้ายดาวตก และในฤดู
หนาวนํา้ตกทัง้สองจะแข็งตวักลายเป็นนํา้แข็ง เป็นทศันียภาพท่ีดแูล้วแปลกตาไปอีกแบบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
เข้าพกัโรงแรม Sounkyo Kanko Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เมืองอาซาฮคิาว่า – สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า – หมู่บ้านราเม็ง

อาซาฮคิาว่า – เมืองซัปโปโร – ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา –  
สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองอาซาฮคิาว่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองซปัโปโร เมืองท่ีเต็มไป
ด้วยธรรมชาติอันสวยงามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา  พาท่านเดินทางสู่ 
สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัว์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในญ่ีปุ่ นซึง่ในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าชม 

ความน่ารักของสตัว์ต่างๆ ท่ีไม่ได้ถูกกักขังในกรง
แบบท่ีทา่นเคยเห็นในสวนสตัว์ทัว่ๆ ไป ถึงกว่าปีละ 
3 ล้านคนจากทั่วโลกโดยสวนสัตว์แห่งนีไ้ด้มี
แนวความคิดท่ีว่าสตัว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของ
สตัว์นัน้ๆ ทกุท่านจะได้สมัผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่
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ท่ีแท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ  และ
ลิงอุรังอุตงัแสนรู้ เป็นต้น จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีน่ีรวบรวมร้านราเม็ง
ช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เปรียบเสมือนหมู่บ้าน
ราเม็งท่ีรวบรวมร้านดงัไว้ในท่ีเดียวเลยก็ว่าได้ นอกจากนีย้งัมีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของหมูบ้่านแหง่นีใ้ห้สําหรับผู้ ท่ีสนใจอีกด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเม็ง ให้ทุกท่านได้เลือกชิมราเม็งต้นตํารับตามอธัยาศยั 
(แจกเงินทา่นละ 1,000 เยน) 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็น
ศนูย์กลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุก
ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจัดการและการพัฒนาได้รับ
คําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกนั ลกัษณะของผงัเมืองจงึถกูออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา จากนัน้พาท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า  ของเมืองซปัโปโรซึ่งใน
อดีตเคยใช้เป็นกองอํานวยการของข้าหลวงใหญ่
และเป็นตึกท่ีสูง ท่ีสุดของเมืองโดยตัวอาคาร
ภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง
ทําให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้
จดัเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวตัิความ
เป็นมาตา่งๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองตา่งๆ
บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผา่นชม หอนาฬิกา ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใช้

บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ี
บอกเล่าเร่ืองราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึง
ปัจจบุนัรวมเวลากวา่ 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้าง
ขึน้เม่ือปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของญ่ีปุ่ นเลยก็วา่ได้ นําทา่นชม สวนโอโดริ สวนสวย
ใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปยัง 

ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้ คนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเพ่ือมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งนี ้ อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
กับการประดับไฟอันสุดแสนโรแมนติกในช่วงวัน
คริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination 

นอกจากนีท้่านยงัสามารถเดินชมร้านขายของฝาก
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ของท่ีระลกึนา่รักๆ และอาหารอร่อยๆในราคาย่อมเยาว์ได้อีกด้วย  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

เข้าพกัโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  
 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ตลาดโจไก – โรงงานช็อกโกแลต – มิตซุยเอาท์เลท – ซูซูกโินะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เช้าอนัสดใสนี ้นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหาร
ทะเลสดๆ มากกวา่ 80 ร้าน อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้ของทะเลสดๆ และของฝาก
ตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถ
ชมสายการผลิตและเลือกซือ้ช็อกโกแลตต่างๆและ
ท่ีพลาดไมไ่ด้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” 
(Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสุด
ของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ
บรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
สวยงามสไตล์ยโุรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิ้งท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็น

ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองสําอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้ นําทุกท่านสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสน
คกึครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านตา่งๆมากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงัร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ น
และร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยงัเป็นจดุนดัพบยอดนิยมของ
วยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแหง่หนึง่ด้วย ทา่นสามารถเท่ียวชมได้อยา่งไมรู้่จักคําวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้) 

เข้าพกัโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  
 

วันพฤหสับดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดนิทางกลบั (B / - / -)  
10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเซด้่วยเท่ียวบนิ TG 671  
15.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
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********************************* 

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

21 – 26 ธ.ค. 62 59,999 54,999 49,999 10,000 
    กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากนํา้หนกั

หรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่
เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ 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 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดนิทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
สํารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจ
เจอปัญหารถตดิ นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ
กนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาว
ท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมี
การแจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัท่องเท่ียวได้ เชน่ 
เท่ียวบนิพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิ
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ 
เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของ
สายกาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนํา
สิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


