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 บินตรงโดยสายการบินไทย (TG 670/671) 
เที่ยวเกาะฮอกไกโด ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 1 ปีมีคร้ังเดยีว 

อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ขาปูยกัษ์ไม่อั้น  และอาหารญีปุ่่นแท้ๆ 

 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ – โรงงานชีสฟูราโน่  -ไอศครีม แฮนด์เมด – โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) 
บิเออ ิฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) - เมืองโซอุนเคียว – หุบผาโซอุนเคียว - น า้ตกริวเซ – น า้ตกงิงงะ - ถ า้น า้แข็ง ไอซ์พาวเิลยีน  
เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – เมืองซัปโปโร  
ตลาดเช้านิโจ – โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค - หอนาฬิกา – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า  

 ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น / ปลัก๊ส าหรับใช้ในญีปุ่่น / กระเป๋าล้อลาก 
 

ก าหนดการเดินทาง  2557   
  สิงหาคม  7-11** 

20.30 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตูที่ 1-3 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและ
สัมภาระในการเดินทาง 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่  ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองเล็กๆ ท่ีอยูใ่นแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไดเซ็ทสึ และ
เทือกเขายบูาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่ มีอากาศเยน็ แหง้ ประกอบกบัสภาพดินในแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูก ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือน
ตุลาคม จะมีดอกไมน้านาชนิด ไม่วา่จะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปป้ี ดอกกุหลาบ                 
ดอกมสัตาร์ด ดอกกุหลาบญ่ีปุ่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวนั และดอกคอสมอส เป็นตน้ 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่  เมืองซัปโปโร อาหาร - / - / - 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ – โรงงานชีสฟูราโน่  -ไอศครีม แฮนด์เมด 
โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) - บิเออ ิฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) - โซอุนเคียว 

อาหาร - / เทีย่ง / เยน็ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานชีสฟูราโน่ แหล่งผลิตไวน์และชีสอนัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่น ใหท้่านชม

กระบวนการผลิต ล้ิมลอง และ เลือกซ้ือไวน์ รวมทั้งชีสชนิดต่างๆไดต้ามอธัยาศยัพร้อมใหท้่านทดลอง 
การท าไอศกรีมชีส ท่ีมีหน่ึงเดียวในโลกจากฝีมือเราเองใชเ้วลาท าเพียง 40 นาที คุณก็จะไดไ้อศกรีมรส
ชีสสูตรเด็ดของคุณท่ีไม่เหมือนใครจากนั้นน าท่านสู่ โทมิตะฟาร์ม แถบนากาฟูราโน่ ภายในฟาร์มแห่งน้ี
ท่านจะประทบัใจกบัเหล่ามวลดอกไมห้ลากหลายชนิด หลากหลายสีสันของดอกไมท่ี้มีความงดงามมาก
ท่ีสุดจนท าใหท้่านไม่อยากกระพริบตา ภายในบริเวณฟาร์มยงัมีกิจกรรมหลากหลายใหท้่านไดเ้ยีย่มชม 
และยงัสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆท่ีท าจากดอกลาเวนเดอร์ และดอกไมอี้กหลากหลายชนิดเพื่อ
กลบัไปเป็นของฝากและของท่ีระลึกอนัน่าสะสม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ีจะ
บานอร่ามตาใหท้่านไดช้มกนัเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น คือมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ท่านจะระรานตาไป
กบัความงดงามของดอกลาเวนเดอร์ท่ีแข่งกนับานชูช่อใหเ้ตม็ทุ่ง ใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทบัใจน้ี 
พื้นพรมระรานตาไปดว้ยลาเวนเดอร์สีม่วงสดงดงามเป็นอยา่งยิง่ ตลอดทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
ของฤดูแห่งดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีบานเตม็สองขา้งทาง ใหท้่านไดช้มความงามของดอกลาเวนเดอร์
ท่ีเมืองบิเออิ ท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของท่ีน่ี          น าท่านชมความงามของมวลดอกไมท่ี้ บิเออ ิฮิลล์ 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมโซอุนเคียว คงัโค หรือเทียบเท่า  
 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 

 
 
 
 

 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม หุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึ   ความ

สูงแบบแหงนคอตั้งบ่า ทิ้งด่ิงลงมาเบ้ืองล่างสูง 150 เมตร   และแผข่ยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม.
เกิดข้ึนจากลาวาท่ีแขง็ตวักลายเป็นแท่งหิน ขนาดมหึมาอนัน่าเหลือเช่ือจ านวนมากมาย และมีน ้าตกไหล

วนัทีส่าม หุบผาโซอุนเคียว -  น า้ตกริวเซ – น า้ตกงิงงะ - ถ า้น า้แข็ง ไอซ์พาวเิลยีน  
เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ  
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – เมืองซัปโปโร  

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 
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ลงสู่เบ้ืองล่างหลายสาย ภาพววิทิวทศัน์อนัดูงดงาม   ท าใหผู้ค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนัยิง่ใหญ่ท่ีถูก
ธรรมชาติสร้างข้ึน  น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกริวเซ  ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร   และ น า้ตกงิงงะ  ท่ีมีความ
สูงถึง 120 เมตร  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 น ้าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นน ้าตกผวั
เมียซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลาเน่ินนานและเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 

 จากนั้นน าท่านชม ถ า้น า้แข็ง ไอซ์ พาวเิลยีน ท่ีมีความแตกต่าง จากพิพิธภณัฑ ์เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดิน
เขา้จะถูกประดบัดว้ยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ้าน ้าแขง็ท่ีคดเค้ียวไปมา ภายในอุโมงค์
น ้าแขง็นั้น ท่านจะไดช้มความงามของหยดน ้าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ   - 20 องศา  

 จากนั้นน าท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง ท่ีแห่งน้ีจะประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนั

ท าราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยูต่ลอด
สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ     น าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพ  ท่ีงดงาม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และสัญลกัษณ์ของท่ีน่ี  คลองโอตารุสร้างเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามา
เก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวทิยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และ
ขนส่งเขา้โกดงัไดง่้ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ 
และพิพิธภณัฑ ์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวั
อาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 
แบบ   รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 
ตุก๊ตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลง
กล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ ให้
ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย  ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านช่ืน
ชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรี  ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

 น าท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งท าโรงงานเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ท่านจะไดช้ม
วธีิการสาธิตการผลิตเคร่ืองแกว้ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือไดแ้ต่ใน
ปัจจุบนั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ    

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ฮอกไกโด แบบไม่อั้น)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้านิโจ  เป็นตลาดเชา้ท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร  เป็นตลาด

ปลาท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว และเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในฮอกไกโด    น าท่านสู่  โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของซปัโปโร 
ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปสวยงามตระการตา ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ จึง
ท าใหบ้รรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ใหท้่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ์ 
ท่ีท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานใหท้่านไดล้ิ้มรสกบัรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลาย
แบบซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก        
ให้ท่านได้ลองท าช็อคโกแลต็ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่
รวมในค่าทวัร์)      พร้อมให้ท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตแห่งน้ีคอยปกป้องคุม้ครองใหผู้ค้นบนเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุข และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัคนท่ีน่ี และท่ีน่ีมกัมีการจดังานเทศกาลบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
และพระเจา้ตามประเพณีของคนญ่ีปุ่น  ท่ีมีมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมืองซปัโปโร 

เป็นสวนท่ีมีความกวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตวัเมืองท่ีใชเ้ป็นถนน
ส าหรับการเดินเล่น ปลายสุดดา้นหน่ึงมีหอสูงเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้าพุ 
และประติมากรรมประดบัอยู ่ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นสถานท่ี  ท่ีใชจ้ดังานเทศกาลน ้าแขง็แกะสลกัทุกปีในฤดูหนาว
น าท่านเท่ียวชม หอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาท่ีเท่ียงตรงแลว้ 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร - ตลาดเช้านิโจ – โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
โอโดริ พาร์ค  - หอนาฬิกา - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า 

ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / - 
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ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ี บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น      

 น าท่านเดินทางสู่ อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์าร
สร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบ
อาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ี
ใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม ้ ท าใหต้อ้ง
สร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม 

และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น  
 ใหท้่านเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าแห่งเมืองซปัโปโร่ท่ี ย่านซูซูกโินะ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน า

ต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งสินคา้คุณภาพดีอีกมากมาย
ใหท้่านไดจุ้ใจกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจ และท่ีส าคญับริเวณถนนสายน้ี ยงัมีโซนท่ีเป็นการ
จดัแสดงปติมากรรมน ้าแขง็ท่ีงดงามอีกดว้ย และหา้งร้านต่างๆ ก็มีการจดัตกแต่งประดบัประดาไฟแสง
สีอยา่งสวยงามเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มเยยีน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อผา่นขั้นตอนการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
 

วนัที่ห้า กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - / - 
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ก าหนดการเดินทาง  2557   
  สิงหาคม  7-11** 
 

อตัราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 47,900.- 26,900.- 

เด็กมเีตียง 44,900.- 24,900.- 

เด็กไม่มเีตียง 39,900.- 20,900.- 

พกัห้องเดี่ยวเพิม่อกีท่านละ 6,900.- 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

                
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่25 ก.พ. 2557  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
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 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจากรายการท่ีทาง 
 บริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 
 
 

1. กรุณาส ารองท่ีนัง่ พร้อมมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ 
หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มดัจ าค่าทวัร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 
วนัท าการ 

 
  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วนั   หกัค่ามดัจ า  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 


 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และ การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
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บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั
    กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
   ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
  กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
  ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง
หา้มเดินทาง  
 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 


