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วนัแรก  กรงุเทพฯ   
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
 
วนัท่ีสอง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพารค์ – จิโกกดุานิ – โทยะ – ออนเซน็  
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซปัโปโร หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

เดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ น าท่านชม นิกเซ่มารีนพารค์ เพื่อเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัว์น ้า พบ
กบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทีน่่ารกัอย่างใกลช้ดิแค่มอืเอื้อม ชมโชวแ์มวน ้า และโชวป์ลาโลมา 
นอกเหนือจากนัน้ ท่านยงัจะได้รบัความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมื่นตวัที่ว่ายวนอยู่ใน
แทง็ก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สเีงินเลื่อมของปลาตดักบัน ้าสนี ้าเงนิ ซึ่งการว่ายไปใน
ทศิทางเดยีวกันอย่างพร้อมเพรยีงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรยีมทัว่ไป โดยเฉพาะโชว์การให้
อาหารปลา ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่่านไม่เคยสมัผสัมาก่อนแน่นอน ท่านยงัจะไดเ้ขา้อุโมงคใ์ต้น ้าเพื่อ
ดูปลาฉลามและสตัว์ทะเลอนุรกัษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมกึยกัษ์ เต่าทะเล ม้าน ้า และอื่นๆอีก
มากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่

ยงัไม่ดบั จงึก่อให้เกดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาต ิอุดมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึ่งเกดิ
จากความรอ้นใต้พภิพ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่ก ามะถนัสเีหลอืงเป็นจ านวนมาก ท่านจะ
เหน็ควนัที่เกดิจากความรอ้นพวยพุ่งขึน้มาจากใต้ดนิตลอดเวลา  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่   ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโทยะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
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วนัท่ีสาม โทยะ – สวนผลไม้ (ตามฤดกูาล) – ฟารม์หมภีเูขาไฟโชวะชินซนั –  
  ฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง – จดุชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่กระเช้า) – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เข้าชมสวนผลไม้ขึ้นชื่อของเมอืงฮอกไกโด ซึ่งแต่ละสวนจะมี
ผลผลติที่แตกต่างกนัไป แล้วแต่ฤดูกาลหมุนเวยีนให้เก็บเกือบทัง้ปี (ม.ิย. สตรอเบอร์รี่ , ก.ค. 
เชอรร์ี,่ ส.ค. พชี, เบอรร์ี ่และ พลมั , ก.ย.-ต.ค. แอ๊ปเป้ิล และ องุน่) พิเศษสุด ให้ท่านชิมผลไม้
สดๆจากต้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์หมีภเูขาไฟโชวะชินซนั เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มี
สนี ้าตาล ท่านสามารถเยีย่มชมลกูหมไีดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเตม็วยัทีไ่ม่ดุรา้ย
โชว์ลลีาอ้อนขออาหาร หากใครต้องการใกลช้ดิกว่านี้สามารถเขา้ไปยงัห้องสงัเกตการณ์ ซึ่งจะ
มองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และได้ยนิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ 
นอกจากนี้ยงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหน้กัท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ น าท่านชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตาม

แบบตะวนัตกด้วยอฐิแดง แต่เดมิทีแ่ห่งนี้เป็นโกดงัของพ่อคา้ผูม้ ัง่คัง่ทีส่รา้งเอาไวเ้ก็บสนิคา้จาก
ท่าเรอืฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัถูกดดัแปลงให้กลายเป็นรา้นค้าของที่ระลกึ 
ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ จากนัน้น าท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่
กระเช้า) ภูเขาทีสู่ง 334 เมตร ววิจากยอดเขาฮาโกดาเตะทีม่องกลบัลงมายงัท่าเรอืและตวัเมอืง
ที่โอบล้อมด้วยทะเลทัง้สองข้างในยามค ่าคืนนัน้ นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิว
กลางคนืที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นเลยทีเดยีว หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ หากทัศนวิสยัไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็นส าคญั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินค่าบริการแทน หรือปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เตม็อ่ิมไม่อัน้บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
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วนัท่ีส่ี ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตะมาชิ – หอคอยโกะเรียวคะค ุ 
  (ชมสวนรปูดาว) – สวนฟกิูดาชิ – โจซงัเค – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเชา้ทีเ่ปิดตัง้แต่ตหีา้ถงึเทีย่ง ในตลาดจะจ าหน่าย
อาหารทะเลสด เช่น ป ูไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่น พรอ้มทัง้ผลไมต่้างๆ จากนัน้น าท่านสู่  โม
โตะมาชิ   ซึ่งที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่เป็นเนินท าให้
สามารถมองเห็นทวิทศัน์ของท่าเรอืและสถาปัตยกรรมตะวนัตก เช่น โบสถ์ต่างชาตแิละอาคาร
กงสุลเก่าแก่ไดอ้ยา่งชดัเจน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ล้ิมรสชาบูชาบู เต็มอ่ิมกบัเน้ือหมู พร้อมผกัสดใหม่ ทานคู่กบัข้าวสวย
ร้อนๆ เสิรฟ์พร้อมน ้าจ้ิมรสเดด็ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ)  โกะเรยีวคะคุเป็นป้อม
ปราการแบบตะวนัตกที่สรา้งเสรจ็เมื่อ 150 ปีมาแล้ว ววิมุมกวา้งอนังดงามของป้อมปราการรูป
ดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณ์ของหอคอยโกเรยีวคะ
คุที่มคีวามสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกบัตวัป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น 
ท าใหใ้นช่วงฤดใูบไมผ้ลหิอคอยโกะเรยีวคะคุกลายเป็นจดุชมซากุระล าดบัต้นๆ ของฮอกไกโด ใน
ฤดูรอ้นคูป้อมรายลอ้มไปดว้ยความเขยีวชอุ่ม ซึ่งเปลีย่นเป็นสสีนัเจดิจา้จากใบไมส้แีดงสดในฤดู
ใบไมร้่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหมิะในฤดูหนาว เกดิเป็นทวิทศัน์ที่งดงามเกนิบรรยายในทุกๆ 
ฤดกูาล จากนัน้เดนิทางสู่ สวนฟกิูดาชิ     ชมน ้าพุ และล าธารน ้าแรธ่รรมชาต ิทีเ่กดิขึน้จากหมิะ
ที่ละลายลงมาจากยอดเขาโยเท ถ่ายรูปกบัความสวยงามจากธรรมชาตขิองภูเขาไฟคู่แฝดของ
ภูเขาไฟฟูจอิกีทัง้ยงัสามารถดื่มน ้าแร่ธรรมชาตเิยน็ฉ ่ าที่นี่ไดอ้กีดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่
เมอืงโจซงัเค 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
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วนัท่ีห้า โจซงัเค  – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโป
โร – ทานุกิช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอตาร ุน าท่านชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู 
คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณ
ปากอ่าว ใหท้่านถ่ายรปูกบัววิคลองซึง่เป็นจุดถ่ายรปูที่เป็นไฮไลทข์องเมอืง และให้ท่านเดนิเล่น
ตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั 
นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบั
มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก 15 นาท ีจากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่
ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอิฐแดงแต่โครงสรา้งภายในท าจากไม้ พพิิธภณัฑ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้เป็น
สมบตัขิองชาต ิส าหรบัท่านใดสนใจที่จะท ากล่องดนตรทีี่มอีนัเดยีวในโลกด้วยฝีมอืของท่านเอง 
ท่านสามารถเลอืกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่่านจะ
ไดเ้กบ็ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรแีละเป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารกลางวนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซปัโปโร เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิง ย่าน

ทานุกิ ถนนทานุกโิคจเิป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ทางดา้นใต้ของเมอืง โดยมี
พืน้ทีท่ ัง้หมด  7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นค้าต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 
เครื่องดนตร ีวดิีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมรี้านอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนย์รวมของเหล่า
วยัรุ่นด้วย เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมกีารตกแต่ง
บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมศีาลเจา้ทานุกิเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ตั ้งแต่ปี 1973 
ดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบั บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปยูกัษ์ 
3 ชนิด กุ้ง หอยเชลล ์ปลา ซูชิ เทม็ปรุะ เน้ือหม ูไก่ ววั และ เคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
หมายเหต:ุ ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการ หอ้งพกัเตยีงใหญ่ (DBL) นอน 2 คน จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
คนืละ 2,500 บาท และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
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วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานชอ็กโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – มิตซุย เอาทเ์ลต็  

ซปัโปโร – เจอาร ์ทาวเ์วอร ์ช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโต ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชื่อ
ศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะ
เมอืงฮอกไกโดที่มศีาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รกัษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข 
ถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นที่ส าหรบัใหค้นท้องถิน่ได้
กราบไหว้สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ จากนั ้นน าท่านชม หมู่ บ้าน
ชอ็กโกแลต อิชิยะ แหล่งผลติชอ็กโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ที่นี่ดูคลาสสคิและมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ชอ็กโกแลตขาวของคนรกั  ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอื
ว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตแบบต่างๆ
มากมายทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ดอ้กีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ล้ิมรสสก้ีุยาก้ีน ้าด าสูตรต้นต าหรบัของฮอกไกโด จดุเด่นคือเน้ือของร้าน
ท่ีคดัสรรมาอย่างดี ลวกแล้วน ามาจ้ิมกบัไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติท่ีละมุนนุ่มล้ิน 
ให้ทุกท่านอ่ิมเตม็ท่ีกบัเน้ือหมแูบบไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอาท์เลต็ ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนด์เนม
ชื่อดังจากทัว่โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่สนิค้าแฟชัน่หญงิชาย และเดก็ จนถงึ
อุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยงัมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ 
และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มสีนิค้าท้องถิ่นและสนิค้าจากฟาร์มสดมา
ขายอีกด้วย จากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิงกนัต่อ เจอาร ์ทาว์เวอร ์เป็นย่านที่ได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เนื่องจากตดิอยู่กบัสถานีรถไฟฟ้าและรถประจ าทางเลย ซึง่บรเิวณนี้
จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชัน้น าของญี่ปุ่ น อย่างห้างไดมารู ที่รวมร้านขายของและ
ร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตส ึ
Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสื้อผ้าแฟชัน่ของชาวญี่ปุ่ นในราคาไม่แพง
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นัก ห้าง ESTA ที่มทีุกอย่าง ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า  แบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็ก
และเครือ่งส าอาง เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการ หอ้งพกัเตยีงใหญ่ (DBL) นอน 2 คน จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
คนืละ 2,500 บาท และหอ้งมจี านวนจ ากดั 

 
 
วนัท่ีเจด็      ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง       กนัยายน: 03  –  09     

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.- 39,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 35,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 31,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 
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- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งภยัธรรมชาติ, การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
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- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและ
จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 
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- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 


