
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO KOYO  

6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย BY TG   
 



 
 

กาํหนดการเดินทาง 

8-13 ตลุาคม 2562 

 

 
 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  - - -  

2 สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจา้ฮอกไกโด –  

เนินพระพุทธเจา้ – ทาคิโนะพารค์ – เมืองโจซงัเค   

- - 

 

JOZANKEI GRAND 

ZUIEN HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี เขื่อนโฮเฮเคียว – เก็บผลไม ้–  

เดินเล่นชมเมืองโจซงัเค  – ออนเซ็นแช่เทา้  

** หลงัรบัประทานอาหารนาํท่านชมโชวแ์สดงไฟที่ 

สะพานฟุตามิ   

  - JOZANKEI GRAND 

ZUIEN HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

4 นัง่กระเชา้ชมภูเขาโชวะชินซนั – หุบเขานรกจิโกกุดานิ  

หมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ – ชอ้ปป้ิงทานูกิโคจ ิ– ซปัโปโร 

 
 

 

THE B 

SUSUKINO HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

5 ตลาดปลานิโจ – รา้นมือสอง – มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต    -  CHITOSE AIRPORT 

HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตซะ– กรุงเทพฯ  - -  



 
 

 21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 

4 แถว C เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 23.55 น.          เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ท่ีเมืองซปัโปโร(Sapporo) เรียก

ไดว้า่เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ไมเ่บาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ 

เพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีน้ันถูกสรา้งในช่วงยุคเร่ิมพัฒนาเกาะถา้จะนับเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.

1871ได ้ไม่เพียงแค่จะมาสกัการะขอพรกบัเทพเจา้ท่ีปรทับถายในศาลเจา้มากถึง4 องค ์แต่

ดว้ยความท่ีตวัศาลเจา้เองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะทาํใหถื้อไดว้่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีก

แห่งหน่ึงของเมืองเลยล่ะค่ะ ช่วงท่ีฟินสุดตอ้งยกใหฤ้ดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน 

ในฤดูรอ้น วนัท่ี 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo 

Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไปตามถนน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ท่ีเมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ

ญ่ีปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) 

สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซ์เกอรท่ี์ถือว่าท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็น

เนินเขา ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน 

พ้ืนท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดู

รอ้นท่ีจะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์าํนวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึง

เป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นกบัความงดงามจากธรรมชาติ 

มองดแูลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดไูดเ้ฉพาะท่ีน่ีเท่าน้ัน 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจา้ฮอกไกโด –  

เนินพระพุทธเจา้ – ทาคิโนะพารค์ – เมืองโจซงัเค   

- เที่ยง เยน็ 



 
 

 

สวน Takino Suzuran (ทากิโนะ สุซุรงั) เป็นอุทยานแห่งชาติ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี

ตั้งอยูใ่นเขตเมือง Sapporo มีพ้ืนท่ีมากถึง 395 ไร่ ภูมิทศัน์แวดลอ้มไปดว้ยเนินเขา และตน้ไม้

อนัร่มร่ืน เหมาะสาํหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง Sapporo และนักท่องเท่ียวท่ีแวะ

เวียนมาเท่ียวชมสีสนัของพรรณไมต้ามฤดูกาลกนั อุทยานแห่งชาติ Takino Suzuran แห่งน้ี

แบ่งออกเป็น 6 โซน ซ่ึงจะมีทั้งโซนกิจกรรมกลางแจง้ โซนการเรียนรูท้ี่เหมาะกับ

ครอบครวัที่มีเด็ก และรา้นอาหารตามจุดตา่งๆ ภายในสวนเพ่ือรองรบัผูค้นท่ีแวะมาเท่ียวชม

สวนแห่งน้ี ในช่วฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ท่านจะไดช้มทุ่งคอสมอส และดอกโคเคเชียสีแดงไปทัง่ทุ่ง 

นอกจากน้ันยงัมีกิจกรรมกลางแจง้ใหไ้ดส้นุกกนัเป็นครอบครวั หรือท่านใดตอ้งการนัง่รถไฟ

ชมสวน และยงัมีนํ้าตกใหไ้ดช้มกนัอีกดว้ย 

 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม JOZANKEI GRAND ZUIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( BUFFET INTERNATIONAL) 

         นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านชมความงาม เข่ือนโฮเฮเคียว เป็นเขื่อนเก็บน้ําของเมือง ซปัโปโรท่ีตั้งอยู่ใน

ช่องแคบในหุบเขา จุดน้ีสวยงามในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี มีคนจาํนวนมากมาท่ีน่ีดว้ยการปีนเขา

มาจากเมืองน้ําพุรอ้นโจซงัเค-ออนเซ็น 

 

 

 

นําท่านสู่  “ฟารม์โจซังเค (Jozankei Farm)” ท่ีน่ีเป็นแหล่งเก็บเก่ียวผลไมม้ากมาย

หลากหลายชนิดไมว่า่จะเป็นเชอรรี์ สตอเบอรรี์ องุ่น แอปเปิล ลกูพรุน และลกูพลมั กิจกรรม

ไฮไลทห์า้มพลาดก็จะเป็นอะไรไปไม่ไดน้อกจากกิจกรรมเปิดใหม่อย่าง  “ออชารด์การ์

เดน้” เป็นกิจกรรมเพลิดเพลินกบัการเก็บผลไมพ้ลางเดินชมสวนภายในสวนท่ีเต็มไปดว้ย

ดอกไมส้วยงามมากมายอยา่งดอกกุหลาบลอ้มรอบไมผ้ล 

 

วนัที่ 3 ชมใบไมเ้ปล่ียนสี เข่ือนโฮเฮเคียว – เก็บผลไม ้–  

เดินเล่นชมเมืองโจซงัเค  – ออนเซ็นแช่เทา้  

** หลงัรบัประทานอาหารนาํท่านชมโชวแ์สดงไฟที่ 

สะพานฟุตามิ   

เชา้ เที่ยง เยน็ 



 
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

  นําท่านเท่ียวชม เมืองโจซังเค อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ(Shikotsu-Toya 

National Park) ระหวา่งหนา้ผาสงูกบัแมน้ํ่าโทโยฮิระ(Toyohira River) ไดร้บัความนิยมจากชาว

ซปัโปโรเน่ืองจากเดินทางสะดวกอยู่ห่างไปประมาณ 1 ชัว่โมงเท่าน้ันเอง ออนเซ็นแห่งน้ีไดร้บั

การพฒันามากกวา่เม่ือออนเซ็นเล็กๆแห่งอ่ืนในฮอกไกโด 

 

 

 

 นําท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนฟูตามิ (ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี) เป็นสะพานสีแดงสด สรา้ง

เป็นสะพานขา้มแมน้าํโทโยฮิระ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ใหท่้านสมัผัสความ

งดงามของสะพานสีแดงสดท่ีทอดผ่านแม่น้าํท่ามกลางขุนเขา  

 

   

 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม JOZANKEI GRAND ZUIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

         นําท่านอาบนํ้ าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่าน นัง่กระเชา้ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)  ถือเป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้ น

ใหม่ของฮอกไกโด(Hokkaido) ท่ีไม่ธรรมดาตรงท่ีไดร้ับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่นน่ีเองค่ะ ดว้ยความท่ีภูเขา ไฟแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับภูเขาไฟอุสุ ทําใหส้ามารถ

มองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้ น กระเช้าอูสุซัน(Usuzan 

Ropeway)อีกดว้ยนะคะ ความเป็นมาของภเูขาไฟแห่งน้ีแรกเร่ิมก็มาจากการเกิดขึ้ นโดยการเกิด

แผ่นดินไหวและก่อตวัขึ้ นบนพ้ืนท่ีราบทุ่งขา้วสาลี ท่ีมีความสูงอยู่ท่ี 290 เมตร โดยจะอยู่ใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ียงัไม่มอดดับสนิทและยงัคงมีควนั

กาํมะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภเูขาไฟใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัที่ 4 นัง่กระเชา้ชมภูเขาโชวะชินซนั – หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ –  

หุบเขานรกจโิกกุดานิ – ชอ้ปป้ิงทานูกิโคจ ิ– ซปัโปโร 

เชา้ เที่ยง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/usuzan-ropeway/
https://www.talonjapan.com/usuzan-ropeway/


 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) ตั้งอยู่ท่ีเมืองโนโบ

ริเบทสึ(Noboribetsu)ในจังหวดัฮ

อกไกโด(Hokkaido) เอกลกัษณท่ี์

ทําใหห้มู่บา้นน้ีดังสุดก็ตรงท่ีการ

เป็นหมู่บา้นจาํลองวิถีชีวิตของชาว

เอโด  ะในสมยัโบราณน่ีเอง ถึงแม้

จะเป็นเพียงหมูบ่า้นจาํลองแต่บอก

เลยว่าครบเคร่ืองสุด เพราะมีทั้ง 

หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด 

รา้นคา้ หมูบ่า้นนินจา หมูบ่า้นซามไูร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยนักท่องเท่ียวจะสามารถสมัผัส

บรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีคนแต่งตัวเป็นพ่อคา้ 

ซามไูร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย  มีบริการ

เพ่ิมเตมิใหท้่านใส่ชุดกิโมโน ยอ้นยุค **ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน** 

นําท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่

กํามะถันจํานวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําท่ีพุ่งออกมามี

ปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนัซ่ึงเกิดจากความรอ้นใต้

พิภพ เดินเขา้ไปดา้นในตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจากความรอ้นพวยพุ่งขึ้ นมาจากใตดิ้น

ตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของผิวดินจะมีแร่กาํมะถันสีเหลืองเป็นจาํนวนมาก หุบเขานรกถือ

เป็นแหล่งน้ําแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโนโบริเบ็ตสึ ซ่ึงน้ําพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตาม

สถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1 หมื่นปี มีขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถเขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 

600 ฟุตสาํหรบัเดินชมโดยรอบ 

        จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกิโคจ ิยา่นชอ้ปป้ิงทานูคิโคจิ เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีใหบ้ริการทั้ง 

นักท่องเท่ียวและชาวญ่ีปุ่นมายาวนานกว่า 100  ปี จุดเด่นของย่านน้ีคือการสรา้งหลงัคาท่ี

คลุมทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ 

ถา้มาในช่วงหน้ารอ้น เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ก็จะเจอกบัช่วงเทศกาลทะนุกิท่ีถูกตกแต่ง

อย่างสวยงามและน่าเท่ียวท่ีสุดนอกจากน้ีภายในย่านทานูคิโคจิ ก็มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น 

โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วน สินคา้ก็มีทั้งเส้ือผา้และรองเทา้แบรนด์ดังอย่าง 

Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และท่ีจะ 

         พลาดไมไ่ดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ท่ีทุกอยา่งราคา 100 เยน (ของเยอะกวา่ท่ีไทยมาก ๆ)  

รวมไปถึงรา้น   Donki ท่ีมีขายทุกอย่างตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองสาํอางในราคาท่ีถูกจน

น่าตกใจ หรือถา้เดินจน หมดแรง ท่ีน่ีก็มีรา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้ริการอยูด่ว้ย  

คํา่        รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร รา้นนนัดะ บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด พรอ้มอาหารทะเลสดๆ 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม THE B SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ตลาดซัปโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ตลาดขายส่งกลางซปัโปโร มีผักผลไมเ้เละของ

ทะเลท่ีเพ่ิงนําข้ึนฝัง่สดๆ จากทัว่ฮอกไกโดมาส่งทุกเชา้ ถึงคนทัว่ไปจะไม่ไดร้บัอนุญาติใหเ้ขา้ไป

เพราะเป็นท่ีสําหรับผู ้ค ้ารายย่อยเท่าน้ันก็ตาม แต่ติดๆ กันน้ันคือ ตลาดซัปโปโรโจไก 

(Sapporo Jogai Market) ตลาดสดท่ีมีตั้งเเต่รา้นขายปลาสด ผัก ผลไม ้รา้นอาหารเเหง้ต่างๆ 

ประมาณ 60 รา้นเรียงรายกัน เร่ิมขายกันตั้งแต่ 6 โมงเชา้เลย นอกจากน้ียงัมีรา้นซูชิและ

รา้นอาหารท่ีใชว้ตุัดิบสดใหมต่ามฤดกูาล ในราคาไมแ่พงใหเ้ลือกลองกนัหลายรา้น 

เที่ยง    อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  รา้นมือสอง ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มือสอง มีทั้งแบรนดเ์นมชั้นนําของต่างประเทศ และของ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งสินคา้เอนกประสงคม์ากมาย เช่น เคร่ืองครวั เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบั และของ

ตกแต่งบา้นต่างๆ 

  นําท่านสู่ มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท มอลล ์หา้งสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอก

ไกโด ตั้งอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ภายในหา้งมีรา้นคา้แบ

รนด์ต่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และ

รา้นจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจาํฮอกไกโด ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิง

สินคา้แบรนดม์ากมาย อยา่งเพลิดเพลิน 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม CHITOSE AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

     นําท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 

      10.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

     15.30 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ 5 ตลาดปลาโจไก – รา้นมือสอง – มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต  เชา้ - เยน็ 

วนัที่ 6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพ เชา้ - - 



 
อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็กมี

เตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

8-13 ตลุาคม 2562 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
39,900 36,900 36,900 33,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต่ํากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมอ่อกกร ุป๊ หรอืเก็บ

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 
 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ราคาน้ีรวมภาษีนํ้ามนั ณ. วนัที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีนํ้ามนัข้ึน หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ โดยทางบริษัท จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน  

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการนําเท่ียวท่ีระบุเท่าน้ัน   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน     

 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน       

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน้ําวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

 

 

 

อตัรานีร้วมอตัรานีร้วม 



 
    

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมจาก 

 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสาํหรบัคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซ่ึงตอ้งจา่ยเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์

 

 

 

 

  

 

 

เมื่อท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัรท่์านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยู่

กบัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 

 

  

  

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้าํการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจาํจาํนวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด*** 

เง่ือนไขการช าระเงินเง่ือนไขการช าระเงิน 

เง่ือนไขการยกเลิกเง่ือนไขการยกเลิก 

อตัราน้ีไม่รวมอตัราน้ีไม่รวม 



 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

กาํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    สาํหรบัน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่าน

ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํา่กว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน้ําหนักเกิน (ท่าน

ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่

วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อคัคีภัย  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ้่าย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 



 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผู ้เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง

หา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่

ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

 

 

 

 

 

 


