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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 

 

อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของ
สตัว์เมอืงหนาวที่ สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่
อิออน มอลล์, เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที่พิพิธภณัฑ์สาเกโอโตโก
ยาม่า 

ทาคิโนะอเุอะ  ชมความงามของทุ่งชิบะซากรุะหรือดอกพิงคม์อส ทีบ่านปกคลุม 
ทัว่เนินเขา 

คามิยเุบทสึ  ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกวา่หน่ึงลา้นสองแสนตน้ 
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โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ 
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  ช้อปป้ิง ย่านทานูกิและซู ซู กิ โ น่  เพลินตากับสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิด, ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการ
รฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนามว่าท าเนียบอฐิแดง และอิสระเตม็วนักบั
การท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 15-20 / 17-22 / 23-28 พฤษภำคม 2562 

วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

21.00 น.          พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2  
สำยกำรบินไทย เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

วนัท่ีสอง        สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้นรำเมง็ >>  
                       สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ >> พิพิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ 
 

08.30 น.          เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืง
ทีไ่ดช้ื่อว่ามโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโดฝ ัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชม หมู่บ้ำนรำ
เมง็ หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอารา้นราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั 
เปิดให้บรกิารครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตล์อาซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ (คืนเงินท่ำนละ 1,000 เยน) 
บ่ำย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบั
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงั
ถอืไดว้่าเป็นต้นแบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบใหเ้ขา้
กบัสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาติจรงิๆ  
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สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีัว้โลก
เหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อย
ใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยือน จากนัน้ น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์สำเก 
(Otokoyama Sake Museum) ซึง่เป็นสาเกทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่น ให้
ท่านได้ชมกระบวนการผลิต ตลอดจนความพิถีพิถันในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้   
อสิระใหท้่านไดช้มิสาเกรสเลศิตามอธัยาศยั 

ค ำ่                    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีสำม         อำซำฮีคำว่ำ >> ทำคิโนะอเุอะ >> ทุ่งดอกพิงคม์อส >> คำมิยเุบทสึ >> 
                         ทุ่งดอกทิวลิป >> อำซำฮีคำว่ำ >> ห้ำงสรรพสินค้ำอิออน มอลล ์
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทำคิโนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งดอกพิงค์มอส ที่พากัน

ออกดอกสชีมพูสดและสขีาวบานปกคลุมไปทัว่เนินเขาดัง่ผนืพรม บนพื้นที่กว่าหนึ่งแสน
ตารางเมตร อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเล่นสมัผสัอากาศบรสิุทธิแ์ละชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม และ
เลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมือง
คำมิยเุบทสึ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เมืองคำมิยุเบทสึ มชีื่อเสยีงในเรื่องของ ทุ่งดอกทิวลิป โดยเริม่ปลูกดอกทวิลปิ เพื่อการ

ส่งออกเมื่อปีค.ศ.1950 และกลายเป็นผู้ส่งออกดอกทวิลปิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และขยาย
แปลงปลูกดอกทวิลปิเรื่อยมา โดยปจัจุบนัมพีื้นที่ปลูกดอกทวิลปิกว่า 70,000ตารางเมตร
และมทีวิลปิกว่า 1,200,000 ต้น และมมีากกว่า 11 สายพนัธุ์ ภายในสวนทวิลปิ ท่านจะได้
พบความงามของสวนดอกทวิลปิหลากสสีนัและอาคารกงัหนัลม ให้บรรยากาศเหมอืนกบั
ท่านเดนิเล่นในสวนทวิลปิที่เนเธอแลนด์ อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นถ่ายภาพและเพลดิเพลนิ
กบักจิกรรมต่างๆ ภายในสวน  (ไมร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ ภายในสวน)  
**ควำมงำมของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ** 
จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ เมืองอำซำฮีคำว่ำ อสิระใหท้่านได้เดนิเลอืกซื้อสนิคา้เครื่องอุปโภค
บรโิภคต่างๆ กันที่ อิออน มอลล์ มรี้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นร้านร้อยเยน, ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสินค้า
เบด็เตลด็ต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 

ค ำ่                    อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีส่ี              อำซำฮีคำว่ำ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร  
                        >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตำรุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อ
สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีด้วย พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรทีี่ท่านชื่นชอบหรอืจะเลือกจดัท า
กล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณ
ทีต่ัง้เด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายกุารใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึง่แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญีปุ่น่ ซึง่ไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา  น าท่านชม 
อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปตัยกรรมน้ี
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจาก
รฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบ
อาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และ
สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ต้องสรา้งขึน้มา
ใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบั
บุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิ
และซูซูกิโน่ ย่านช้อปป้ิงที่รวบรวมรา้นค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นค้าเอาไว้ที่นี่ที่
เดยีว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเครื่องส าอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นขายเสือ้ผ้า 
กระเป๋าและรองเท้า รา้นอาหารและร้านกนิดื่มอกีมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสาย
ของวนัไปจนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบันักท่อง
ราตร ี 
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ค ำ่                    อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีห้ำ          อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเต็มวนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ทีอ่าคาร JR TOWER เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึง่
ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภูเขำโมอิวะ วิว
กลางคนืของที่น่ีนัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคนืสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิล้ คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ ก็ยงัมีหมู่บ้ำนประวติัศำสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม 
นอกจากนี้ท่านยงัสามารถเดนิทางเขา้เยีย่มชมและสกัการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจา้
ทีเ่ป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเกาะฮอกไกโด  
(ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีหก          ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 15-20 พฤษภำคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 17-22 / 23-28 พฤษภำคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 42,900.-  บำท 22,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,600.-  บำท 20,600.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,300.-  บำท 17,300.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 40,900.-  บำท 22,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,900.-  บำท 20,600.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,600.-  บำท 17,300.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัส าหรบั 3 
ท่านให้ได้ จ าเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 
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4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องช าระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ท าการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าท า
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการท าเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัร์

เต็มจ านวน 
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การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร ์
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
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