
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    

  

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว**** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเสะ    - 

2 
ชิโตเสะ – ปลาแซลม่อนควาเร่ียม – เนินแห่งพระพุทธเจ้า (ชมลาเวนเดอร์*ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ*) – สวนผลไม้ (เกบ็เชอร์ร่ี) – ยูบาริ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – ออนเซ็น 

   
YUBARI RESORT MOUNT 

RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ยูบาริ – ฟุราโน่ – โทมติะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิม้รสซอฟครีมลาเวนเดอร์) 
– บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคไิซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน า้
สีฟ้า – โซอุนเคยีว – ออนเซ็น 

   
SOUNKAKU TAISETSU 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
โซอุนเคยีว – พพิธิภณัฑ์น า้แข็ง (Ice Pavillion)  – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิ
คาว่า - หมู่บ้านราเมน – มติซุย เอ้าท์เลต็   

   
SAPPORO PRINCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน า้โบราณ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี  
– หมู่บ้านช็อกโกแลต อชิิยะ – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ย่านทานุก ิ

  
SAPPORO PRINCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ     

เดนิทาง 07-12 สิงหาคม 2562 

 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO LAVENDER 

6 DAYS 4 NIGHTS 
 ราคา 

บาท/ท่าน 

56,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วนัที่สอง สนามบินชิโตเสะ - ปลาแซลม่อนควาเร่ียม – เนินแห่งพระพุทธเจ้า (ชมลาเวนเดอร์*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*) – 
สวนผลไม้ (เกบ็เชอร์ร่ี) – ยูบาริ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – ออนเซ็น 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมอืงซัปโปโร หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทุก 
น าท่านเขา้ชม ปลาแซลม่อนอควาเร่ียม ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้าชิโตเซ่ ภายในนอกจากจะกวา้งใหญ่และมีชีวิตชีวาแลว้ ก็
ยงัมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสารคดีผา่นจอมอนิเตอร์อธิบายชีวิตเชิงนิเวศนอ์นัน่าพิศวงของปลาแซลม่อน และพลาด
ไม่ไดก้บัการชมวิถีชีวิตของปลาแซลม่อนอย่างใกลชิ้ดจากก าแพงกระจกใตน้ ้ าของแม่น ้ าชิโตเซ่ท่ีหาชมไดย้าก 
นอกจากนั้น ท่านจะไดช้มวงจรชีวิตของปลาแซลม่อนตั้งแต่เป็นไข่จนถึงโตเตม็วยัอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดา

โอะ อนัโดะ มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูง 13.5 เมตรและมีน ้าหนกั 1500 ตนั พ้ืนท่ี
ท่ีลอ้มรอบจะคอ้ยๆลาดลง รายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท่ีจะสามารถเห็นทุ่งลาเวน
เดอร์จ านวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตวั
ระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกบัความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอก
ท่ีหาดูไดเ้ฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น และน าท่านเขา้ชม สวนผลไม้ (เกบ็เชอร์ร่ี) ข้ึนช่ือของเมืองฮอกไกโด ซ่ึงแต่ละสวนจะมี
ผลผลิตท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่ฤดูกาลหมุนเวียนใหเ้กบ็เกือบทั้งปี (มิ.ย. สตรอเบอร์ร่ี , ก.ค. เชอร์ร่ี, ส.ค. พีช, เบอร์
ร่ี และ พลมั , ก.ย.-ต.ค. แอปเป้ิล และ องุ่น) พิเศษสุด!! ให้ท่านเก็บเชอร์ร่ีหวานๆ จากตน้แบบไม่อั้น ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเขา้สู่เมือง ยูบาริ  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YUBARI RESORT MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม---บุฟเฟ่ต์เมล่อน + ขาปูยกัษ์ 
 ***พกัผ่อนกบัสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่นแท ้ๆ  ใหท่้านไดอ้าบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือ

ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหดี้ข้ึน*** 

  

วนัที่สาม  ยูบาริ – ฟุราโน่ – โทมติะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิม้รสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอ
กะ (น่ังรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน า้สีฟ้า – โซอุนเคียว – ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฟุราโน่ เพ่ือชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ี โทมิตะฟาร์ม (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ฟาร์มลาเวน
เดอร์ช่ือดงัแห่งฟุราโน่ฟาร์มแห่งน้ีข้ึนช่ือวา่เป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดทีี่สุดของเมือง” ท่ีมีทั้งแปลงดอกลา



 

 

เวนเดอร์ และดอกไมช้นิดอ่ืนๆอีกมากมาย พร้้อมช้ือของฝากผลิตภณัฑ์แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ขนม 
ไอศครีม น ้าหอม เป็นตน้ พิเศษใหทุ้กท่านไดล่ิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบิเอะ เพ่ือเขา้ชม สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (น่ังรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) เนิน 

4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะ ตั้งอยู่ท่ีเมืองบิเอะ มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียว นิยมมาชมดอกไมท่ี้น่ี เพราะเป็นช่วงท่ีมีดอกไมต่้างๆ 
มากมายแข่งกนัเบ่งบานเช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือนพฤษภาคม ไอซ์แลนด์ป็อปป้ีในเดือนมิถุนายนลาเวนเดอร์
เดือนกรกฎาคม (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) และน าท่านสู่ บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond) เป็นบ่อน ้าท่ีถกูกกัไวจ้ากการสร้าง
เข่ือนเพ่ือป้องกนัโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การท่ีน ้ าในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน ้ าทัว่ไปๆ ก็เป็นเพราะ
อลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์ากการปะทุของภูเขาไฟท่ีอยู่ในน ้าไดส้ะทอ้นกบัแสงแดดท่ีส่องลงมา ซ่ึงค าวา่ “Aoi-ike” 
ในภาษาญ่ีปุ่นนั้นแปลเป็นไทยไดว้่า “บ่อน ้ าสีฟ้า” นั่นเอง นักท่องเท่ียวสามารถมาชมความงามของบ่อน ้ าได้
ตลอดทั้งปี ซ่ึงความสดใสของสีฟ้าจากผืนน ้าจะข้ึนอยูแ่สงแดดท่ีส่องลงมาและจุดท่ีมอง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ โซอุนเคียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟต์+ขาปูยกัษ์ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SOUNKAKU TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 
  ***พกัผ่อนกบัสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่นแท ้ๆ  ใหท่้านไดอ้าบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ออนเซ็น (Onsen) 

เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่างกายใหดี้ข้ึน*** 

 

วนัที่ส่ี โซอุนเคียว – พพิธิภัณฑ์น า้แข็ง (Ice Pavillion)  – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน – มติซุย 
เอ้าท์เลต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง (Ice Pavillion) สถานท่ีจดัแสดงงานศิลปะจากหิมะ ช่ืนชมกบัผลงานการป้ันตุ๊กตา

หิมะและการแกะสลกัหิมะโดยผลงานเหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ภายในถ ้ายงัมีความ
สวยงามของหิมะท่ีเหมือนกบัอยู่ในถ ้าหินงอกหินยอ้ย ให้ท่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็กบัอุณหภูมิ -41 องศา
เซลเซียส และพบกบัความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่ (Sea Angle) และน าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวน
สัตวช่ื์อดงัติดอบัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่น สวนสัตวน้ี์ตั้งอยู่ท่ีเมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จดัแสดงสัตวใ์นมุมมอง
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ส าหรับไฮไลท์ท่ีมีช่ือเสียงของสวนสัตวน้ี์ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตูช้มสระ
น ้าหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุดให้ท่านเขา้ไปชมสัตวไ์ดอ้ย่างใกลชิ้ด หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านราเมน ซ่ึงถือ
ก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกนัในท่ีเดียว และยงัมีห้อง
เลก็ๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษา 

กลางวนั อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน) 
 น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่



 

 

โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ย
สินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ี
ภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
สินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิม้รสสุกีย้ากีเ้กรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนือ้หมู เนือ้วัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสด
ใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน า้จิม้รสเดด็ พเิศษ! ซอฟดร้ิงแบบไม่อั้น 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่ห้า  ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน า้โบราณ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  – หมู่บ้านช็อกโกแลต  
              อชิิยะ – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ย่านทานุก ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เพ่ือน าท่านชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตา

รุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองน้ีได้ถูกใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกบัวิว
คลองซ่ึงเป็นจุดถ่ายรูปท่ีเป็นไฮไลทข์องเมือง และใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและ
วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ  ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในท าจากไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติั
ของชาติ ส าหรับท่านใดสนใจท่ีจะท ากล่องดนตรีท่ีมีอนัเดียวในโลกดว้ยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือก
กล่องเพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือท่ีท่านจะไดเ้กบ็ความประทบัใจใส่ลงใน
กล่องดนตรีและเป็นของท่ีระลึกจากเมืองโอตารุ หลงัจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อชิิยะ แหล่งผลิต
ช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น  ท่ี น่ีดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีหาจากไหนไม่ได้ โดย
ช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือ ท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่าน
สามารถเลือกซ้ือกลบัไปให้คนท่ีท่านรักทาน หรือว่าซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้นอกจากน้ี 
ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ไดอี้กดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
*** พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง หอย
เชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนือ้หมู ไก่ ววั และ เคร่ืองดืม่ซอฟดร้ิง*** 
น าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า (ดา้นนอก) เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั 
โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น 
ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนท่ีจะ



 

 

ยา้ยไปท่ีท าการหลงัใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี น าท่านผา่นชม หอนาฬิกา ซ่ึงมี
ความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเร่ิม
เดิมทีใช้เป็นท่ีฝึกงานของวิทยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลยัฮอกไกโดใน
ปัจจุบนั แลว้สร้างหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงับอกเวลาได้
อย่างเท่ียงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานาน จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของชาติ น าท่านเดินทาง น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่าน
การคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร ตั้งอยูท่างดา้นใตข้องเมืองโดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะ
เป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหาร
มากมาย ทั้ งยงัเป็นศูนย์รวมของเหล่าวยัรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู ้หนีบตุ๊กตามากมาย 
นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีศาลเจา้ทานุกิเก่าแก่ท่ีสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ปี 1973 ดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่หก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

07 - 12 สิงหาคม 2562 56,900.- 56,900.- 51,900.- 45,900.- 10,900.- 
 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามท่ีระบุไว้

เท่านั้น 
 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วนัออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพ่ิมใน

ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงิน

ท่านละ 500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากดั 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลกูคา้ 1 ท่าน 
 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
 บริการน ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี

บริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงือ่นไขให้ละเอยีดก่อนท าการจองทัวร์และช าระค่ามดัจ า 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิก

การเดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการ
เดินทาง 

 โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก 
ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 

 เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ท่ีตอ้งการหอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ 
(DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อ
สอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

 เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้



 

 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความ
ล่าชา้การเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง ≥45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 31 วนั  เกบ็เงินค่ามดัจ า 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 16 วนั  เกบ็เงินค่ามดัจ าทั้งหมด 100% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 - วนัเดินทาง  เกบ็เงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯว่าสามารถคืนค่าโดยสาร
ไดห้รือไม่ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

 และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 



 

 

 กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทางในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
จะเช็คกบัทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่  กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงค์ท่ีนัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

 สายการบินไทยก าหนดใหน้ ้ าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดอ้ยู่ใน
ความดูแลของท่านน ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่าน
เดินทางดว้ยสายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ืองน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

 การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % ส่วนสายการบิน
อ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิของสายการบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนักกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
(กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พ่ือตรวจสอบกรณี 

 ท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพ่ือยืนยนักบัทางสายการบินได)้ 
 


