
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ให้บริการโดยสายการบินไทย 
 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั    ฟร ี!! WI-FI บนบสั ตลอดกำรเดนิทำง      

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่ นถูกเรยีกวำ่ "แดนอำทติยอุ์ทยั" เคำ้ให้

เหตุผลวำ่ "ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูล่ะตจิดูที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตะวนัออกสุดของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติยจ์ะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่ นเป็นแหง่แรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกวำ่เป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติยอุ์ทยั) 

 

** อตัราค่าบริการ ** 
 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคาค่าทวัร ์ พกัเด่ียวเพ่ิม 
26 – 30 กรกฎาคม 2561 56,900 -. 

6,000 -. 9 – 13 สิงหาคม 2561 46,900 -. 
3 – 7 ตลุาคม 2561 46,900 -. 

22 – 26 พฤศจิกายน 2561 42,900 -. 



 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประตู 2 ROW - C เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 
23.45 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 

(น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 30 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหวำ่งเดนิทำง 

วนัท่ี 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  – เมืองบิเอะ – หอชมวิวโฮกเุซ – เนินเขาซีเรบ ุ– เนินส่ีฤด ู–        
บอ่น ้าสีฟ้า – SHIKISAI HILL – เมืองอาซาฮิคาว่า  – สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า     ( - / L / D ) 

08.30 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่ไทย 2 ชม. กรุณำปรบั
นำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงบเิอะ เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยูบ่รเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโดทีไ่ดช้ือ่วำ่ “SMALL 
TOWN OF THE MOSR BEAUTIFUL HILLS” เมอืงเลก็ๆทีม่คีวำมสวยงำมทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำ 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนผำ่นชม PATCHWORK ROAD อยูท่ำงตะวนัตกเฉียงเหนือของตวัเมอืง เป็นเสน้ทำงชมทุง่นำ เนินเขำสี
ทองอรำ่มสลบักบัสเีขยีวและน ้ำตำล มตีน้ไมแ้ละเนินเขำทีโ่ดง่ดงัจำกภำพยนตรโ์ฆษณำหลำยชิน้ สองขำ้งทำงเตม็
ไปดว้ยทุ่งขำ้ว บำรเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลบักบัไรข่ำ้วโพดและมนัฝรัง่สเีขยีวสด เป็นสถำนทีท่ีส่วยงำมเหมำะกบักำร
ถ่ำยรปูและบนัทกึไวในควำมทรงจ ำ น ำท่ำนชม หอชมววิโฮกุเซ อำคำรทรงพริะมดิทีส่ำมำรถขึน้ไปชมววิเมอืงได้
แบบรอบทศิทำง และชมเนินเขำซเีรบุ ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้ำๆชนิด  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่ เนินสีฤ่ด ูSHIKISAI HILL เนินเขำกวำ้งใหญ่ ทีม่ดีอกไมห้ลำยชนิด เรยีงรำยกนัเป็นแนวยำว 
หลำกหลำยส ีอำทเิชน่ เชน่ ลำเวนเดอร,์ ทวิลปิ, ซลัเวยี, รกัเร,่ ทำนตะวนัและอื่นๆ อกีมำกมำย 
 
 
 
 
 
 
 

  
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงอำซำฮคิำวำ่ เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมอืงซปัโปะโระ  
 เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมอืงแหง่น้ีอุดม

ไปดว้ยแมน่ ้ำล ำธำรหลำยสำยและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขำ และยงัเป็น
เมอืงทีห่นำวสุดๆ เพรำะหมิะตกหนกัเป็นเวลำนำน และ ตกถีม่ำก จงึ
ท ำใหอุ้ณหภมูติดิลบตลอดในชว่งฤดหูนำว น ำท่ำนเขำ้ชม สวนสตัวอ์ะ
ซำฮยิำมำ่ เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซำฮิ
กำวำ่ กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ทำงสวนสตัวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้



 

 

 

ชมสตัวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อื่นๆ ไฮไลท ์ ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้
ผำ่นสระวำ่ยน ้ำของเหลำ่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนำดเลก็ทีอ่ยูต่รงกลำงของโซนหมขีัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะ
มองเหน็ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่Asahikawa Smile Hotel หรอืเทยีบเทำ่ http://www.smile-hotels.com/asahikawa/  
 

วนัท่ี 3 เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองซปัโป
โร – โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอ้าทเ์ลท                                             ( B / L / D ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโอตำรุ โอตำรุเป็นเมอืงท่ำส ำคญัส ำหรบัซปัโปโร และบำงส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนที่ลำดต ่ำ

ของภูเขำเทง็งุ ซึ่งเป็นแหล่งสกแีละกฬีำฤดูหนำวทีม่ชีื่อเสยีง “คลองโอตำรุ” หรือ “โอตารอุนุงะ” มคีวำมยำว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตำรุ โดยมโีกดงัเก่ำบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู ่ 

 ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้ำงเมื่อปี 1923 โดยสร้ำงขึ้นจำกกำรถมทะเล เพื่อใช้
ส ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภำยหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีำรถมคลองครึง่หนึ่งเพือ่ท ำถนน
หลวงสำย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว มกีำรสรำ้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้
กวำ้งประมำณ 2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตำรุเป็น หนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรใีนญี่ปุ่ น โดยตวัอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถำนที่ส ำคญัทำง
ประวตัศิำสตรเ์มอืง 

จำกนัน้ชม โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตำรุ เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทำงดำ้นกำรเป่ำแกว้มำยำวนำน โดยในอดตี
นัน้จุดประสงค์ของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบนันี้เป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอื
ของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่ำแกว้คติำอชิเิป็นโรงงำนทีม่ชีื่อเสยีงและเก่ำแก่ทีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 
ทำ่มกลำงโรงเป่ำแกว้ทีม่อียูม่ำกมำย และผลงำนทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีสุ่ดของโรงงำนแหง่นี้กค็อืโคมไฟแกว้และลกูบอล
แกว้นัน่เอง นอกจำกน้ียงัมสีอนวธิกีำรเป่ำแกว้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซปัโปโร  (ค ำว่ำ ซปัโปโร ในภำษำไอนุ แปลว่ำ 

เมอืงที่มแีม่น ้ำไหลผ่ำน) ภูมปิระเทศของเกำะฮอกไกโดนี้เตม็ไปดว้ยทุ่ง
หญ้ำ ทุ่งนำ ป่ำ ภูเขำ ทะเลสำบ แม่น ้ ำ และปล่องภูเขำไฟ จึงเป็น
ดนิแดนที่มทีศันียภำพงดงำมเหมำะส ำหรบักำรท่องเที่ยวเชงิธรรมชำต ิ
น ำท่ำนชม โรงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะ โรงงำนตัง้อยูใ่นสวน Shiroi Koibito  
ภำยในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยรำ้นอำหำร รำ้นขำยของที่ระลกึ 
และกโ็รงงำนชอคโกแลตทีม่ชีื่อเสยีง อำคำรรำ้นขำยของจะถูกตกแต่งใหม้ลีกัษณะคลำ้ยๆกบัสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์

http://www.smile-hotels.com/asahikawa/


 

 

 

นอกจำกนัน้ทีส่วนแห่งนี้ยงัมสีนำมซอ็คเกอรอ์ยู่ดว้ย ทีโ่รงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะแห่งนี้คุณสำมำรถชมอุปกรณ์กำร
ผลติยุคแรกเริม่ แบบจ ำลองของโรงงำนและขัน้ตอนกำรผลติ พรอ้มทัง้ชมิและเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตหรอืไอศครมีแบบ
ต่ำงๆ ซึง่ผลติจำกนมสดของเกำะฮอกไกโด และทีน่ี่คุณยงัสำมำรถชมกำรผลติคุกกีส้อดไสช้อ็คโกแลต ซึง่ถอืวำ่เป็น
ของฝำกทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอกไกโดดว้ย 

 จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอำ้ทเ์ลท แหลง่รวมรำ้นคำ้ทีม่ชีือ่เสยีงรวมทัง้สนิคำ้แบรนดด์งัทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศกวำ่ 171 รำ้นคำ้ อำท ิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้รวมทัง้สนิคำ้ทีม่ ี
สว่นลดมำกมำยถงึ 30-50% ทำ่มกลำงพืน้ทีท่ีม่องเหน็ทะเลไดอ้ยำ่งชดัเจน ทัง้ยงัปกคลุมไปดว้ยตน้ไมใ้บไมอ้นั
เขยีวชอุ่ม จงึท ำใหเ้หลำ่นกัชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิไปกบัสภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำตทิีง่ดงำมและประสบกำรณ์กำรช้
อปป้ิงทีล่ ้ำค่ำทีสุ่ด 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ https://tmarkcity.com   

วนัท่ี 4 อิสระเตม็วนั (ตัว๋รถไฟ One day pass ฟรี)                                                         ( B / - / - ) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
มำถงึประเทศทีไ่ดช้ือ่วำ่มรีถไฟฟ้ำทีด่แีหง่หน่ึงของโลกทัง้ท ี เรำจงึเปิดประสบกำรณ์ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ 
1 วนั ทำ่นสำมำรถนัง่รถรำงชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง หำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.japan-
guide.com/e/e5300.html (ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมตัว๋รถไฟ One Day Pass ส ำหรบัทุกทำ่น) 
สถำนทีแ่นะน ำ 
 - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร พพิธิภณัฑแ์หง่นี้เป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์หง่
เดยีวของประเทศญีปุ่่ น ศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของบรษิทัซปัโปโร 
บรวิเวอรร์ี ่ ตลอดจนววิฒันำกำรของอุตสำหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่ น 
สถำนที ่แหง่น้ีแต่ก่อนเคยเป็นโรงงำนน ้ำตำลซปัโปโร ่ สรำ้งโดยกำร
ควบคุมจำกวศิวกรชำวต่ำงชำตใินปี 1890 และปัจจุบนัยงัไดร้บัคดัเลอืก
ใหเ้ป็นมรดกล ้ำค่ำทำงวฒันธรรมดว้ยเชน่กนั หลงัจำกชมประวตัเิบยีร์
กนัไปแลว้ (ไมร่วมคำ่บตัรเขำ้ชมพพิธิภณัฑ ์& ชมิเบยีร)์ 
- ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศำลเจำ้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ำยในสวนสำธำรณะมะรุ
ยะมะ เดมิชือ่ศำลเจำ้ซปัโปโร ภำยหลงัไดเ้ปลีย่นชิอ่เป็นศำลเจำ้ฮอกไก
โด เพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของเกำะเมอืงฮอกไกโดทีม่ศีำลเจำ้ชนิโต
นี้คอยปกปักษ์รกัษำใหช้นชำวเกำะฮอกไกโดมคีวำมสงบสุขถงึแมจ้ะ
ไมไ่ดม้ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเก่ำ 
 - สวนสำธำรณะโอโดร ิ ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซปัโปโร และถอืเป็นหวัใจ
หลกัของเมอืง ดว้ยเป็นสวนทีแ่บง่เมอืงออกเป็นเขตเหนือและใต ้ และมี
ถนนสำยหลกัตดัผำ่นโดยรอบส ำหรบัเป็นจุดเชือ่มต่อไปยงัสถำนที่
ส ำคญัต่ำงๆของเมอืง โดยมหีอโทรทศัน์ ทีต่ ัง้อยูท่ำงตะวนัตกของสวน 
เป็นจุดสงัเกต ภำยในมสีวนดอกไมห้ลำกหลำยพนัธุ ์ น ้ำพ ุ และงำน
ประตมิำกรรมกลำงแจง้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัจดังำน
เทศกำลส ำคญัต่ำงๆของเมอืง อยำ่งเชน่เทศกำลดอกไมน้ำนำชำตใินชว่งฤดรูอ้น และเทศกำลหมิะซปัโปโร
ในชว่งฤดหูนำว เป็นตน้ 

https://tmarkcity.com/
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html


 

 

 

-  ตกึ JR TOWER สงูทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถำนีเจอำร์
ซปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้,  โรงแรม, โรงภำพยนตร,์ ศนูยอ์ำหำร 
อกีทัง้เป็นยำ่นชุมชน มรีำ้นคำ้มำกมำยทัง้บนดนิและใตด้นิ รวมทัง้หำ้ง
ชือ่ดงั หำ้งอเิลก็ทรอนิกสช์ัน้น ำ รำ้นหนงัสอืใหญ่ๆ เรยีกไดว้ำ่มำทีน่ี่ได้
ครบทุกอยำ่ง  

**** หวัหน้ำทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆแก่ทุกท่ำน**** 
เทีย่ง-ค ่ำ   อสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำ ตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำเทีย่วของทำ่น 

  พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ https://tmarkcity.com 
 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ                                                                            ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ 
10.30 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น.      เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

 
☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ ก่อนกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักลำ่ว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทุกกรณ ี

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กวำ่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดืม่ในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ลว่งหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอื่นๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่ำนัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทุกๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่ น 

https://tmarkcity.com/


 

 

 

อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
 กรณไีมใ่ชต้ัว๋ลด 25,000 บำท (ก่อนท ำกำรจองใหต้ดิต่อสอบถำมกบัพนกังำนขำยทุกครัง้) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด ก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทุกแหง่   
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)    
 คำ่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหวำ่งน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหตุ: คำ่ประกนัอุบติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยนุ้อยกวำ่ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยมุำกกวำ่ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หน่ึงของสญัญำฯ) 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 

1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

26 – 30 กรกฎาคม 2561 56,900 -. 

6,000 -. 9 – 13 สิงหาคม 2561 46,900 -. 
3 – 7 ตลุาคม 2561 46,900 -. 

22 – 26 พฤศจิกายน 2561 42,900 -. 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดืม่, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ คำ่ทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คำ่ทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณทีีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไมไ่ดป้ฏบิตัติำม

เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั ก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้คนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้ำ่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องรำคำทวัรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้ก่ทำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอยำ่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแก่มำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (ก่อนซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแก่คณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอื่นใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำรำ้ย ควำมตำย อุบตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือยำ่งอื่น กำรนดัหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ทำ่นตก
ลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

 

- มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง คำ่ประกนัภยั คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณจี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิค่ำทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยนืขอวซี่ำของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยืน่ขอวซี่ำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรลำ่ชำ้
ของสำยกำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยดุงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่ำ่ในกรณใีดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีบ่รษิทั
จำ่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่ำนัน้ หำกทำ่นถูกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่ำ่ประเทศใดจนท ำใหท้ำ่น
ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์ำ่นอื่นๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชุดน้ีเป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร ทัง้น้ีจะขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเทำ่นัน้) 

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหวำ่งกำรเดนิทำง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักลำ่วในระหวำ่งกำร ทอ่งเทีย่วน้ี หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกท่ำนมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


