
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Date Program Meal Hotel 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด 

XJ620 (23.55-08.40)   
-  

 

2 

ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – บิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้า – หมู่บา้นราเมง็ 

อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซงั – น ้าตกกิงกะ - น ้าตกริวเซ –  

กระเชา้คุโรดาเกะ – อาซาฮีกาวา่ – อิออนมอลล ์ 

- / L / - 
ASAHIKAWA HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

3 

ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ร้านของฝากของท่ีระลึก – 

โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 

นาฬิกาไอน ้าโบราณ –ร้านกาแฟฮลัโหลคิตต้ี – มิตซุยเอาทเ์ลตพาร์ค 

บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนิดของฮอกไกโด 

  B / L / D 
T-MARK HOTEL SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

4 
ศาลเจา้ฮอกไกโด –  ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – 

ตลาดปลาโจไก – ชอ้ปป้ิงยา่นเจอาร์ ทาวเวอร์ – ยา่นทานูกิโคจิ 
  B / - / -  

T-MARK HOTEL SAPPORO 

 หรือเทียบเท่า 

5 
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

XJ621 (09.55-15.10) 
B / - / -  

     ก ำหนดเดนิทำง : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562   

WONDERFUL JAPAN 

 ฮอกไกโด ใบไม้เปลีย่นสี 

ซัปโปโร – อำซำฮีกำว่ำ – โอตำรุ 5 วนั 3 คนื 

รำคำเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
30,900.- 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมอืง) – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์
เอเซียเอก็ซ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 ส ำหรับกรุ๊ปที่เดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีำรเปลีย่นแปลงเวลำบิน(ขำไป) เป็นเวลำ 02.10 น. 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 
 (บริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง  สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – บิเอะ – บ่อน ำ้สีฟ้ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – อุทยำนแห่งชำตไิดเซ็ตสึซัง – 
                             น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกริวเซ - กระเช้ำคุโรดำเกะ –  อำซำฮีกำว่ำ – ออิอน มอลล์ 

02.10 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำรร้อนบน
เคร่ือง) 

10.40 น. เดนิทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์
พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได]้ 
น าท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา 
สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ย ์นบัเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบนัทึกไวใ้นความทรง
จ า จากนั้นน าท่านชมความสวยงามท่ีมีหน่ึงเดียวในฮอกไกโด บ่อน ้ำสีฟ้ำ หรือ BLUE POND พบกับความ
อศัจรรยธ์รรมชาติท่ีสร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน ้ าในบ่อท่ีเป็นสีฟ้า Aquamarine บ่อน ้ าท่ีเกิดข้ึน
เพราะความบงัเอิญหลงัการสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซ่ึงมีความแตกต่างจากบ่อน ้าตาม
ธรรมชาติอ่ืนๆ และยงัมีตอไมสู้งท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท าใหมี้ความสวยงามแปลกตาอีกแบบ  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนรำเมง็ แหล่งรวบรวมราเมง็แสนอร่อย มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวถึง
กนัมาก โดยถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 ท่ีน่ีมีร้านราเมง็ช่ือดงัถึง 8 ร้าน ท่ีแสดงฝีมือการปรุงใหลู้กคา้ไดล้ิ้มลองและ
ยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาของราเมง็จดัแสดงใหช้มอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็  (โดยมอบเงินสด ใหท่้านสามารถเลือกราเมง็ไดต้ามความชอบ) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเรียกไดว้่า



 

 

ตั้งอยูใ่จกลางของภูมิภาคฮอคไกโด ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามหลงัคาของฮอกไกโด โดยในปี 1934 และต่ืนตาต่ืน
ใจกบัฤดุใบไมเ้ปล่ียนสีทัว่ทั้งบริเวณอุทยานจะเตม็ไปดว้ยตน้ไมท่ี้ก าลงัพากนัเปล่ียนสีสนั (โดยปกตใิบไม้เปลีย่น
สีที่เกำะฮอกไกโดจะเปลีย่นสีประมำณช่วงต้นเดอืนตุลำคม-กลำงพฤศจกิำยน ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

 จากนั้นน าท่านชม น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตกท่ีจดัไดว้่า
เป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว 
สามารถสมัผสัความแรงของสายน ้าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้าอิชิคาริได ้
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศดว้ย กระเช้ำคุโรดำเกะ ชมใบไมเ้ปล่ียนสีสุดแสนโรแมนติกนบัไดว้่าเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮอกไกโด ตวักระเชา้สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 101 ท่ีนัง่และใชเ้วลาเดินทางไป
ถึงดา้นบนสุดประมาณ 7 นาที  นบัว่าเป็นเส้นทางชมใบไมแ้ดงท่ีไม่ควรพลาด น าท่านสัมผสักบัความงามไป
พร้อมความต่ืนเต้นกับกระเช้าลอยฟ้าห้อยขา เพ่ือให้ท่านได้ชมธรรมชาติของใบไมเ้ปล่ียนสีแห่งแรกของ
ประเทศญ่ีปุ่นอย่างใกล้ชิด (กระเช้าลอยฟ้าอาจหยุดให้บริการในวนัท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมี
เหตุการณ์สุดวิสยัทั้งน้ีทางบริษทัขออนุญาตปรับเปล่ียนรายการเพ่ือความเหมาะสม) 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมอืงอำซำฮิกำว่ำ เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากซปัโปโร  
เชิญท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี ออิอน มอลล์ อำซำฮีคำว่ำ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอะยำศัย (ไม่รวมในรำยกำร)  

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกของที่ระลกึ - โรงงำนช็อกโกแลต – คลองโอตำรุ –  
                             พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ร้ำนกำแฟฮัลโหลคิตตี ้- ถนนซำไกมำจ ิ– มติซุย เอำท์เลต 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  ซัปโปโร เมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด เป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ขายและความเจริญ 

ชม เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ (Hill of the Buddha) ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ท่ีถูกออกแบบโดย 
Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน ้ าหนกัมากถึง 1500 ตนั 
ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดู ฤดูร้อนรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์ ฤดู
หนาวกอ้จะรู้สึกไดถึ้งความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลน นบัไดว้่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีๆเรียกไดว้่าเป็น Unseen 



 

 

Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นแวะ ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร ภายในมี
สินคา้ลดราคามากมาย ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ชม โรงงำนช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตวั
อาคารของโรงงานถกูสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบ
ต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก 

 น าท่านเดินทางสู่ โอตำรุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง
ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน  สัมผสัความโรแมนติ
กของ คลองโอตำรุ คลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็นสญัลษัณ์ของเมืองโอตารุ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านชม พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายใน

ท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็น
สมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝาก และ
ท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ฝ่ังตรงขา้ม
ยงัมี ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้านเดินเล่นถนนซำไกมำจ ินบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเตม็เป่ียมไปดว้ย
เอกลกัษ ์เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมือง
โอตารุ มีร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย 

 จากนั้นน าท่านสู่ มิตซุย เอำท์เลต พำร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนยร์วมแฟชั่นทนัสมยัแหล่งรวมพล
ของสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังจากทั่วโลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้า
ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงั
มีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและ
สินคา้จากฟาร์มสดมาขาย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  พเิศษ!! ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด  ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำำสู่ 

วนัที่ส่ี  ศำลศำลเจ้ำฮอกไกโดเจ้ำฮอกไกโด  --  ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ ––  หหอนำอนำฬิกำซัปโปโรฬิกำซัปโปโร  ––  ตลำดปลำโจไกตลำดปลำโจไก   ––  ช้อปป้ิงย่ำนเจอำร์ ช้อปป้ิงย่ำนเจอำร์ ––  ทำนูกโิคจ ิทำนูกโิคจ ิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   



 

 

น าท่านสักการะ ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศำลเจ้ำซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะศาล
เจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาว 
นานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตยอ์ยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี 
เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป น าท่านชมท ำเนียบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม
อาคารสไตลนี์โอบาร็อค อเมริกา   ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 
ท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ผ่ำนชม หอนำฬิกำซัปโปโร 
ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโร 
สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกา
และมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาได ้
น าท่านสู่ ตลำดปลำโจไก ประกอบดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงรายตลอดบลอ็กข้ึนไปนอกตลาด
ขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆ
ในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดูกาล ราคากเ็หมาะสมไม่แพงมากนกั 

 อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ท่ำนสำมำรถเลอืกร้ำนในตลำดปลำได้ตำมอธัยำศัย  
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิง ย่ำนเจอำร์ ทำวเวอร์ (JR Tower) อาคารสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร 

ท่ีรวมเอาสถานท่ีต่างๆไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนยก์ารคา้ใตดิ้นมีร้าน
ขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนยอ์าหารสไตลธี์มพาร์ค ราเมนรีพบัลิค ซัปโปโร  ใหท่้านไดส้นุกสนามกบัการ
เลือกซ้ือของฝากกนัเตม็ท่ี  

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ย่านดงั ย่ำนทำนูกิโคจิ โร ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคากินความยาว 7 บล็อก
ถนน ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่
กว่า 200 ร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ปอยา่งจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหารและ
สถานบนัเทิงยามราตรี 

  อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย ( ไม่รวมในรำยกำร) 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำำสู่W  

วนัที่ห้ำ  สนำมบินชิโตเสะ – สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (หรือเซ็ตอำหำรเช้ำแบบกล่อง) 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
ส ำหรับกรุ๊ปที่เดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีำรเปลีย่นแปลงเวลำบิน(ขำกลบั) เป็นเวลำ 11.55 น. 

11.55 น. น ำท่ำนกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริกำรอำหำรเช้ำและน ้ำดื่มบน
เคร่ือง 

18.00 น. เดนิทำงถึง สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ 
09.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 
 (รับประทำนอำหำรเช้ำพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่ำน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพืม่ 

02 - 06 ตุลำคม 2562 
16 – 20 ตุลำคม 2562 
20 -24 ตุลำคม 2562 
23 – 27 ตุลำคม 2562 
26 – 30 ตุลำคม 2562 
30 ต.ค. -03 พ.ย. 2562 

32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 7,900.- 

06 – 10 พฤศจิกำยน 2562 
08 – 12 พฤศจิกำยน 2562 
13 – 17 พฤศจิกำยน 2562 
15 – 19 พฤศจิกำยน 2562 
20 -24 พฤศจิกำยน 2562 
22 – 26 พฤศจิกำยน 2562 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 

30,900.- 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 

** รำคำเด็กทำรก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บำท/ท่ำน ** 



 

 

อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้  

โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
** ในกรณีที่ท่ำนจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดหำห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอำจมีกำรจัดห้องพัก
ให้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ 1,500 บำทต่อท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท าการจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 15,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 


