
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Date Program Meal Hotel 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ TG670 (23.45-08.30) -  

 

2 

ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฟูราโน่แยมการ์เดน้ (กิจกรรม

ท าแยมดว้ยตวัท่านเอง) - บิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้า – แช่ออนเซ็น 
- / L / D 

HOTEL  BEARMONTE   

หรือเทียบเท่า 

 

3 

คามิคาวา่ – กระเชา้อาซาฮีดาเกะ (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) –  

อาซาฮีคาวา่ – สวนสัตวฮ์าซาฮียาม่า – หมู่บา้นราเมง็ – ซปัโปโร 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกิโคจิ 

B / L / - 
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO 

 หรือเทียบเท่า 

4 
คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นาฬิกาไอน ้ าโบราณ – 

ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ชอ้ปป้ิง JR Tower 
B / L / D 

KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO   

หรือเทียบเท่า 

5 
ซปัโปโร ทีวีทาวเวอร์ -  เนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร

ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซุยเอาทเ์ลตพาร์ค – ชิโตเสะ 
B / L / -  

GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ TG671 (10.30-15.30) B / - / -  

     ก ำหนดกำรเดนิทำง :  10 – 15 ตุลำคม 2562 

WONDERFUL JAPAN 

 HOKKAIDO AUTUMN DELIGHT  
6 DAYS 4 NIGHTS 

รำคำเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
49,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 4 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย โดย
มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

23.45 น. ออกเดินทางสู่  ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วนัที่สอง  สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมอืงฟูรำโน่  – ฟูรำโน่ แยมกำร์เด้น – บิเอะ – บ่อน ำ้สีฟ้ำ – แช่ออนเซ็น 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟูรำโน่ เมืองท่ีอยูใ่นแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึและเทือกเขายบูาริ ท าให ้
เมืองฟูราโน่มีอากาศเยน็และแห้งประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร ชม ฟูรำโน่ แยมกำร์เด้น เปิดท าการตั้งแต่ปี 1986 ภายในร้านอดัแน่นไปดว้ยแยมหลากหลาย
ชนิด เป็นร้านขายของฝากท่ีสามารถเลือกชมเลือกชิมแยมไดถึ้ง 38 ชนิด แยมของท่ีน่ีจะใช้วตัถุดิบท่ีผลิต
ข้ึนในฮอกไกโด และมีบางส่วนใช้ผลผลิตท่ีปลูกและเก็บเก่ียวจากไร่ของทางร้านเอง สินคา้ยอดฮิตของ
ท่ีน่ีคือ Haskap Jam (หรือ Honeysuckle) ซ่ึงท ามาจากผลไมท่ี้เติบโตตามธรรมชาติในฮอกไกโดเท่านั้น
หรือแยมสตรอเบอร์ร่ีท่ีวางขายตลอดทั้งปี หรือแยมเมล่อนเขม้ขน้ท่ีท าจากเมล่อนฟุราโน่  
*** พเิศษสุดให้ทุกท่ำนร่วมกจิกรรมท ำแยมด้วยตวัท่ำนเอง  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย 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  

 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น

มีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 



 

 

  

วนัที่สำม คำมคิำว่ำ – น่ังกระเช้ำอำซำฮีดำเกะ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) – อำซำฮีคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ -   
                            หมู่บ้ำนรำเม็ง – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกโิคจ ิ                           

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านชมความงามของช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีก่อนใครดว้ยการ น่ังกระเช้ำอำซำฮีดำเกะ เป็นกระเชา้ส าหรับข้ึนไป

ยงัภูเขาอาซาฮีดาเกะ (สูง 2291 เมตร) ซ่ึงเป็นยอดท่ีสูงท่ีสุดใหฮ้อกไกโด ใหท่้านไดช้มความงามของตน้ไมต่้างๆ
อย่างเช่นตระกลูตน้เมเปิลทั้งหลาย จะเร่ิมผลดัเปล่ียนสีเป็น สีเหลือง และสีแดง ซ่ึงเป็นสัญญาณบอกใหรู้้ว่าฤดู
ใบไมร่้วงของญ่ีปุ่นไดม้าเยือนแลว้ ซ่ึงภาพของภูเขาท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นหน่ึงทิวทศัน์อนั
งดงามของญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เดินทางสู่ เมอืงอำซำฮิกำว่ำ เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากซปัโปโร  
น าท่านชม สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ สวนสตัวแ์ห่งน้ีมีช่ือเสียงมากตรงท่ีทางสวนสตัวอ์นุญาตให้ท่านไดเ้ขา้ชมสตัว์
นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ส าคญั ไฮไลท์คือ “อุโมงค์แกว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็น
อุโมงคท่ี์จะผ่านบริเวณสระวา่ยน ้าของฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินได ้
อีกส่วนหน่ึงก็คือ “โดมแกว้ขนาดเล็ก” ซ่ึงจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ท าให้เราไดเ้ห็น
สตัวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆอยา่งหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบระยะใกลชิ้ดเลยทีเดียว  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนรำเมง็ แหล่งรวบรวมราเมง็แสนอร่อย มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวถึง
กนัมาก โดยถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 ท่ีน่ีมีร้านราเมง็ช่ือดงัถึง 8 ร้าน ท่ีแสดงฝีมือการปรุงใหลู้กคา้ไดล้ิ้มลองและ
ยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาของราเมง็จดัแสดงใหช้มอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็   
(โดยมอบเงินสดมลูค่า 1,000 เยน/ท่าน ท่านสามารถเลือกราเมง็ไดต้ามความชอบ) 

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

 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำ   

https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/


 

 

วนัที่ส่ี  คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – ถนนซำไกมำจ ิ–  ซัปโปโร  -  
                             โรงงำนช็อกโกแลต –  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ โอตำรุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง
ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน  น าท่านไปสัมผสัความ
โรแมนติกของ คลองโอตำรุ คลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็นสัญลษัณ์ของ
เมืองโอตารุ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่
โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่
การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือ
เป็นของฝาก และท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น จากนั้นให้ท่านเดินเล่นถนนซำไกมำจิ นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษ ์เน่ืองจากตวั
ถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุ มีร้านคา้ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบั ซัปโปโร ชม โรงงำนช็อกโกแลต ชิโรอ ิโคอบิิโตะ ตวัอาคารของโรงงานถกูสร้างข้ึนในสไตล์

ยโุรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอก
ไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่ำนเจอำร์ ทำวเวอร์ 
(JR Tower) อาคารสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกบัสถานี JR ซัปโปโร ท่ีรวมเอาสถานท่ีต่างๆไวด้ว้ยกนั 
อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนยก์ารคา้ใตดิ้นมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์
อาหารสไตลธี์มพาร์ค ราเมนรีพบัลิค ซปัโปโร ใหท่้านไดส้นุกสนามกบัการเลือกซ้ือของฝากกนัเต็มท่ี  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง และปู 3 ชนิดของฮอกไกโด  ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว 
  
 
 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำำสู่ 



 

 

วนัที่ห้ำ  ซัปโปโร ทีวทีำวเวอร์ ซัปโปโร ทีวทีำวเวอร์ --  ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ ––  หหอนำอนำฬิกำซัปโปโฬิกำซัปโปโร ร ––  ศำลเจ้ำฮอกไกโด ศำลเจ้ำฮอกไกโด ––  มติซุย เอำท์เลตพำร์ค มติซุย เอำท์เลตพำร์ค    

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น าท่านชม ซัปโปโร ทีวทีำวเวอร์ หอคอยใจกลางเมืองซปัโปโร ท่ีมีความสูง 150 เมตร โดยชั้นท่ีสูงท่ีสุดสามารถ
ชมวิวเมืองซปัโปโรไดต้ั้งอยู่ในความสูง 90 เมตร สามารถข้ึนไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงได้
อีกดว้ย น าท่านชมท ำเนียบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อค 
อเมริกา   ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้น
กอ้น เป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ผ่ำนชม หอนำฬิกำซัปโปโร ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูง
สมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซัปโปโร สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 
เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาได ้

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสักการะ ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศำลเจ้ำซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะศาล

เจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาว 
นานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตยอ์ยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี 
เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป จากนั้นน าท่านสู่ มิตซุย เอำท์เลต พำร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์
รวมแฟชั่นทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้
ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขาย  

 อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั GRAND TERRACE HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่ำำสู่W  

วนัที่หก  สนำมบินชิโตเสะ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  



 

 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง 

10 - 15 ตุลำคม 2562 49,900.- 49,900.- 44,900.- 39.900.- 8,000.- 
 
หมำยเหตุ: กรุณำอ่ำนเงือ่นไขให้ละเอยีดก่อนท ำกำรจองทัวร์และช ำระค่ำมดัจ ำ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

- ทางบริษทัฯไม่มีน ้าด่ืมบริการ (ประเทศญ่ีปุ่นสามารถหาน ้าด่ืมไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบั

วนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ท่ีตอ้งการหอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) 

บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถาม

เจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางไดเ้น่ืองจากผู ้

เดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง,  ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเล่ือนหรือ

ยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เสน้ทางตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลงั ทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 

 ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 

500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากดั 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลกูคา้ 1 ท่าน 

 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

 บริการน ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษทั

ฯ จดัให ้เป็นตน้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ

ไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะ

ด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทางในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะเช็ค

กบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่  กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลกูคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคานเ์ตอร์เช็คอิน

ดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 



 

 

- สายการบินไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดอ้ยูใ่นความ

ดูแลของท่านน ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางดว้ย

สายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ืองน ้าหนกัและจ านวน สัมภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % ส่วนสายการบินอ่ืนๆใน

เครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขระหวา่งสายการบินนั้นๆกบัการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้ึนอยูก่บั

สิทธ์ิของสายการบิน 

- ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

หรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ย

ตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง (กรุณา

เกบ็หางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พ่ือตรวจสอบกรณี 

- ท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพ่ือยืนยนักบัทางสายการบินได)้ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 10,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 
 
 
 
 


