
#15774 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดา
นิ นั่งกระเชาไฟฟาภูเขาไฟอุสุซาน บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โนโบริเบ็ตสึ สวนหมีโชวะชินซัง ลานสกีรีสอรท(ไมรวมคา
อุปกรณ) พิพิธภัณฑกลองดนตรี Duty Free หอนาฬิกาซัปโปโร ศาลเจา
ฮอกไกโด อุทยานโมอาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน -
ภูเขาไฟอุสุซาน - ฟารมหมีสีน้ําตาล   

Toya San
Palace
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 Kiroro Snow Park - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี
- ดิวต้ีฟรี   

Sapporo
Excel
Hotel
Tokyu
หรือเทียบ
เทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - ศาลเจาฮอกไกโด -
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด

  

Sapporo
Excel
Hotel
Tokyu
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ -
กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุซาน - ฟารมหมีสีน้ําตาล

กําหนดการทั้งหมด

** ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. นําคณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 2 สายการบินไทย
เคานเตอร C เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

** ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

23.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG670 **
เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

08.30 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

จากนั้นเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ เป็นเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮอกไกโด ของประเทศญ่ีป ุน จัดตั้งในฐานะตําบล
เมื่อ ค.ศ. 1961 ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของนครซัปโปโร นอกจากเมืองยังกินพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติชิโกะสึ - โทยะ บาง
สวนดวย เน่ืองดวยตัวเมืองเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบนปากแมน้ําดังนั้นจึงมีพ้ืนท่ีคอนขางแคบ ซ่ึงหางจากชายฝ่ังราว 6 กิโลเมตร ยัง
เป็นท่ีตั้งของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น

นําทานเดินทางสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ มีความหมายวาหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แหงน้ีเกิดจากภูเขา ไฟซ่ึงยังไมดับจึงกอ
ใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยูชั่วกัลป อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความ
รอนใตดิน บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสหลืองเป็นจํานวนมากสวยงามแปลกตาแบบท่ีไมเคยพบเห็นท่ีไหนมากอน



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาสูภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟท่ีทําใหเกิดทะเลสาปโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการ
ปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภุมิทัศนของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี
พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟท่ียังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขอสงวนสิทธิใ์นกรณียกเลิก ขึ้น
อยูกับสภาพอากาศ)

นําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง เพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ท่ีใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ใน
ญ่ีป ุนน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย อิสระให
ทานชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามค่ําคืน ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
ญ่ีป ุน ซ่ึงอยูบริเวณเดียวกัน เมื่อทานยืนอยูบนจุดชมวิวทานสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Toya San Palace Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ

โนโบริเบทสึ

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน บาย

เป็นกระเชาท่ีพาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 Snow Park - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว
- พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ดิวตี้ฟรี

** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

ภูเขาไฟอุสุซาน

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน ท่ีน่ีถือเป็น
หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล ตั้งอยูบริเวณตีนเขาอุสุซานตรงสถานีกระเชา ท่ีน่ีเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากในเกาะฮอกไกโด ภายในฟารมมีหมี
มากกวา 100 ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี นักทองเท่ียวสามารถใหอาหาร
หมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาล
แสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Toya San Palace Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยูทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะแสนน ุม
ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เชน สกี, สโนวบอรด,กระดาน
เล่ือนหิมะ ฯลฯ

หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา

อิสระ ชอปป้ิงท่ี โซนพลาซาคิโรโระ รีสอรท ท่ีถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนตเรื่อง แฟนเดย แฟนกันแควันเดียวเรื่อง
แรกของคายจีดีเอช ไดเปิดมุมสวยท่ัวสกีรีสอรทใชเป็นสถานท่ีถายทําใน location ตางๆ เชน ระฆังแหงความรัก (Love Bell)
ตั้งอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังน้ีมีตํานานของความรักอันศักดิส์ิทธิ ์นักทองเท่ียวมักจะมาสั่น
ระฆัง แลวอธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็น
แหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคา

นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเท คนิคในแบบตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตก
ตางกัน จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอยปี ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงาม
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึก
หรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

นําทานสู รานคา Duty Free ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน เครื่องสําอางค โฟมลางหนา วิตามิน
ตางๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ
่



ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา

Kiroro Snow Park
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

คิโรโระ รีสอรท โรงแรมระดับหาดาวท่ีอยูติดลานสกี นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกับกลุม
สกีชั้นนําของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผูนําของสกีรีสอรทในออสเตรเลียนิวซีแลนดและ
Powder Alliance เครือขายสกีชั้นนําในอเมริกา นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกับ
การเลนสกีและสโนวบอรด คลาสสอนสกี โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก กิจกรรมในลาน
หิมะ Snow Park กิจกรรม Snow Park (Snow Rafting, Mini Snow Mobile,
Snow Banana)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

 บาย

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทีวี
ทาวเวอร - ศาลเจาฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ
โคบิโตะ) - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด

คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี
ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตลนีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายา
วนานกวา 80 ปีแตความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี พ.ศ. 2454 แตดวยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง

นําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร (The Clock Tower) เป็นสัญลักษณทางประวัติศาสตรของซัปโปโร (Sapporo) ไดกอสราง
เสร็จในปีค.ศ.1878 เป็นอาคารท่ีใชเพ่ือการประชุม สาธิตของวิทยาลัยเกษตร Sapporo ท่ีตอมาคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
(Hokkaido University) ในปัจจุบัน และไดรับการประกาศใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติ เปิดเป็นพิพิธภัณฑให
เขาชม (ไมรวมคาเขาชม)

นําทานสู ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV Tower) สรางสถิติหอคอยโทรทัศน (Sapporo TV Tower) ท่ีสูงเป็นอันดับ
4 ในญ่ีป ุนดวยความสูงกวา 147.2 เมตร หอคอยท่ีไมไดเป็นแคเสารับสงสัญญาณโทรทัศนในเมืองซัปโปโรเพียงอยางเดียว แตยัง
เป็นเหมือนสัญลักษณประจําเมืองซัปโปโร ซ่ึงสวนน้ีไมตองเสียคาเขาชมแตในสวนของจุดชมวิวดานบนตองเสียคา เขาชม 700
เยน (ไมรวมคาเขาชม)

จากนั้นเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา
ชินโตน้ีคอยปกปักษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปีดัง
เชนภูมิภาคคันโต แตท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์อยู ณ ศาลเจาแหงน้ี เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ
สืบไป

นําทานสู โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมูบานอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีป ุน ทานสามารถเลือกซ้ือ
ช็อกโกแลตตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของท่ีน่ีเลย
ทีเดียว หรือเดินถายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป (ไมรวมคาเขาสวนการ
ผลิต)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟตขาปู 3 ชนิด!!

นําทานชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลาย
วัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจากการ
เรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา อะตามะ ไดบุตสึ เปิดใหเขาชมอยางเป็น ทางการ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา

้ ่ ้ ่ ้



นําทานสู มิตชุย เอาทเล็ท เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผา
ผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร

ศาลเจาฮอกไกโด

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

สัญลักษณสําคัญของเมืองซัปโปโรตั้งอยูดานตะวันออกของสวนโอโดริ หอซัปโปโรเป็นหอ
สงสัญญาณโทรทัศน มีความสูง 147.2 เมตร ท่ีชั้นบนของหอเป็นจุดชมทิวทัศน ท่ีสําคัญ
ของเมืองซัปโปโรดวยความสูง 90 เมตรเหนือพ้ืนดิน เมื่อขึ้นไปขางบนจะสามารถมองเห็น
ทิวทัศนของสวนโอโดริ

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ไมรวมคาเขาชม

โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมูบานอิชิยะ ไมรวมคาเขาสวนการผลิต

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่ ่ ่

สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

เป็นสวนท่ีโดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง STONEHENGE จากหมูเกาะอีสเตอร
ชมหินแกะสลักรูปโมอายท่ีเรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

 คํ่า  Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบ Set Box

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุน

10.30 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG671 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

บาย

15.30 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารเชาแบบกลอง SET BOX

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว**

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระภายใน 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนเดินทาง

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
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คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศญ่ีป ุน อนุญาต
ใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆท้ังสิ้นกอนออกเดินทางท่ีสนามบิน **

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัว
กลับประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเป็นตองมีคาใชจายในการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอ่ืนๆ รวม
ไปถึงคาปรับท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเป็นตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใน
สวนน้ีเองท้ังหมด **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

้ ้ ้ ้ ่ ่



จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

                     กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


