
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO FLOWER 

6 วนั 4 คืน 

สายการบินไทย BY TG 



 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  5-10 / 14-19 กรกฎาคม 2562 

27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม / 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 

2562 

 7-12 สิงหาคม 2562 **วนัแม่** 

 

 

 

 
 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ  - - -  

2 สนามบินชิโตเสะ – เนินเขาพระพทุธเจา้ – บ่อน้ําสีฟ้า –  

ไอซพ์าวิลเลียน – หม ู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออน  

 

- 

 

 
ASAHIKAWA WING 

EKIMAE HOTEL 

 OR SIMILAR 

3 ศิลปะบนนาขา้ว – สวนดอกไมชิ้กิไซโนะโอกะ – ฟารม์โทมิตะ –

ฟารม์เมลอ่น – ออนเซน 

  
 

GATO SAPPORO 

HOTEL  

OR SIMILAR 

4 เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี –  

หอนาฬิกาไอน้ํา – ยา่นทานกิูโคจิ – บฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด 

 

 
  

SMILE HOTEL 

SUSUKINO   

OR SIMILAR 

5 ตลาดปลาโจไก – ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซยุเอา้ทเ์ล็ท  
 

- - CHITOSE AIRPORT 

HOTEL  

OR SIMILAR 

6 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ 
 

- -  



 

 

 

      

  20.30 น.          กร ุป๊ทัวรพ์รอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 23.55 น.          เหิรฟ้าส ูป่ระเทศญ่ีปุ่ นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

 

  08.20 น. เดินทางถึง สนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร 

จากนัน้นาํท่านสู่ เนินแห่งพระพทุธเจา้ (Hill of the Buddha) ตัง้อยู่ท่ีเมืองซัปโปโรทาง

ตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ 

อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจา้ของรางวัลพริตซเ์กอรท่ี์ถือว่าท่ีสดุรางวัลของ

สถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูป้ันพระพทุธรปูมีความสงูมากถึง 13.5 

เมตรและมีนํา้หนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ย

ธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นท่ีจะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์าํนวนกว่า 

150,000 ตน้ลอ้มรอบรปูป้ันพระพุทธรปู ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่าง

สถาปัตยกรรมท่ีมนษุย์สรา้งขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดแูลว้ประหนึ่งเป็น

ผลงานศิลปะชัน้เอกที่หาดไูดเ้ฉพาะท่ีนีเ่ท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ - - - 

วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเสะ – เนินเขาพระพทุธเจา้ – บ่อน้ําสีฟ้า –  

ไอซพ์าวิลเลียน – หม ู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออน  

 

- เท่ีย

ง 

เยน็ 



 

 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระ

สีฟ้า แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

เพ่ิงเร่ิมมีชื่อเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตัง้อยู่ใจ

กลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทาํใหน้กัท่องเท่ียวหลาย

คนสนใจมาเท่ียวชมนัน้ เป็นเพราะนํา้สีฟ้าท่ีสดใส

เกินกว่าบ่อนํ้าตามธรรมชาติทัว่ไปและตอไมส้งู

จาํนวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสน

พิเศษของนํา้ในบ่อ  

ถ้ําน้ําแข็ง ไอซ ์พาวิเลียน ท่ีมีความแตกตา่ง จาก

พิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข ้าจะถูก

ประดับดว้ยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอโุมงคถ์ํา้

นํา้แข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอโุมงคน์ํา้แข็งนัน้ท่าน

จะไดช้มความงามของหยดนํา้แข็งรปูร่างสวยงาม

ตา่งๆ  

    ท่ีอณุหภมูิ    - 20 องศา 

เมืองอาซาฮิคาว่า ชมความงามโดยรอบ ซ่ึงเป็น

เมืองขนาดใหญ่รองจากเมืองซัป โป โร เ ป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

ภมูิภาคตอนกลางของเกาะ  

นํ า ท่ า น ช ม  ห มู่ บ้ า น ร า เ ม ง  ท่ี แ ห่ ง นี้ จ ะ

ประกอบดว้ยรา้นราเมนท่ีมีชื่อเสียง 8 รา้นท่ีต่าง

แข่งขนักันทาํราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสดุ เพ่ือ

สืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกันมาและ

ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานราเมนอะซะฮิคะวะเพ่ือใหเ้ป็นท่ีเลื่องลือไปทัว่โลก 

อิออนมอลล์ คือหา้งท่ีรวมเอาซเูปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปป้ิงมอลล์ไว้ดว้ยกัน มีสาขาอยู่

มากมายทัว่ประเทศญ่ีปุ่น และเนื่องจากมีสินคา้

หลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 

สินคา้ซักกะ (zakka) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หนังสือ ยา

ชนิดต่างๆ ตลอดจนสินคา้ประเภทอาหาร จึง

เหมาะสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการซ้ือของชิ้นใหญ่ หรือของ

ท่ีระลึก ของฝาก 

ค่ํา   รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

นําท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม ASAHIKAWA WING EKIMAE HOTEL หรอืเทียบเท่า    

 



 

 

       

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ ภาพศิลปะบนนาขา้ว เป็นภาพท่ีเกิดจากแรงงานคนทอ้งถ่ิน ท่ี

ร่วมใจกนัสรา้งผลงาน เป็นภาพท่ีกอ่ร่างสรา้งขึน้ดว้ยตน้ขา้วหลากหลายสายพันธุเ์พ่ือใหไ้ด ้

สีสนัท่ีหลากหลาย โดยแตล่ะปี ภาพก็จะไม่ซํา้แบบ

กัน เลย เปลี่ยนลายภาพไปทุกๆ ปี  เ พ่ือ ให้

นักท่องเท่ียวและคนผ่านไปมาได้เห็นภาพอัน

งดงามตระการตาแบบไมเ่บื่อกนัเลยใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพความงดงามของทุ่งนาขา้วท่ีสามารถสรา้ง

ภาพอนังดงามราวกบัภาพวาด 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ 

(Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤด ูท่ีมีโรลคงุและ โรลจงั หุ่นฟางขนาดใหญ่ สญัลกัษณข์องสวน ชิ

กิไซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถึงดอกลาเวนเดอร ์และ

ทุ่งดอกไมห้ลากสี ท่ีไดร้ับคาํนิยมและคาํชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามท่ีสดุ นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมหลายอย่างเช่น ขบัรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรือฟารม์เลี้ยง Alpaca และในช่วงฤดู

หนาวจะเปิดเป็นลานสกี พรอ้มกิจกรรมตา่งๆ อีกมากมาย (การบานของดอกไมข้ึ้นอย ู่

กบัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  เมืองฟูราโน่ (ชมดอกไม ้หรือ ท ุ่งลาเวนเดอร)์ เมืองนอ้ยท่ีอยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้ม

ดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึและ เทือกเขายบูาริ ทาํใหเ้มืองฟูราโน่ มีอากาศเย็น แห้ง ประกอบกับ

สภาพดินในแถบนั้น เป็นดินภเูขาไฟ จึงเหมาะแก่กาเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร 

โดยเฉพาะดอกไม ้ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตลุาคม จะมีดอกไมน้านาชนิด ไม่ว่า

จะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปป้ี ดอกกหุลาบ ดอกมสัตารด์ ดอกกหุลาบญ่ีปุ่น ดอก

วนัท่ี 3 ศิลปะบนนาขา้ว – สวนดอกไมชิ้กิไซโนะโอกะ –  

ฟารม์โทมิตะ – ฟารม์เมลอ่น 

เชา้ เท่ีย

ง 

เยน็ 



 

 

ลาเวนเดอร ์ดอกทานตะวัน และ ดอกคอสมอส เป็นตน้ (การบานของดอกไม้ข้ึนอย ู่กับ

สภาพอากาศ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ ฟารม์เมล่อน ผลไมท่ี้ขึ้น

ชื่อท่ีสดุของฮอกไกโด ใหท้่านไดล้ิ้มรสชาติความ

หอมหวานและสดใหมข่องเมลอ่นกนัอย่างเต็มท่ี 

 

 

นําท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม  GATO SAPPORO 

HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค่ํา   รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านอาบน้ําแรส่ปารสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสขุภาพและ

ผิวพรรณท่ีดี 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม  

  จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโอตาร ุเมืองท่าเล็กๆท่ีมี

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซ่ึงมีรา้นขายของอยู่

ตลอดสองขา้งทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถึงการตกแตง่ของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได ้

ถกูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอ

ตารไุดร้ับอิทธิพลมาจาก การทําการคา้ระหว่าง

วนัท่ี 4 เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 

หอนาฬิกาไอน้ํา – ยา่นทานกิูโคจิ – บฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด 

  

เชา้ เท่ีย

ง 

เยน็ 



 

 

ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

  คลองโอตาร  ุใหท้่านชื่นชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของท่ีนี ่ 

คลองโอตารสุรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็กลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังท่ีอยู่ตามริม

คลองเมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้

ง่ายขึ้นตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่านี้จึงถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆและ

พิพิธภณัฑ ์

  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองโอ

ตาร ุซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชัน้ ท่ีนี่   ท่านจะไดช้มกล่อง

ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป

หมดมากกว่า 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยัง

สามารถเลือกทาํกลอ่งดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการได้

ดว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ต ุ๊กตาเซรามิก

และเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึง

หมื่นเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการนําเพลงกล่อง

ดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์

ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ํากล่องดนตรีน่ารักๆ ใน

แบบท่ีท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง    (ค่าอปุกรณก์ารทํากล่องดนตรี  ไม่รวมอย ู่ในค่า

ทวัร)์  

  เท่ียวชม หอนาฬิกาไอน้ํา ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาท่ี

เท่ียงตรงแลว้ ยังเปรียบเสมือนสถานท่ี บอกเล่าเร่ืองราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึง

ปัจจบุันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สรา้งขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอ

นาฬิกาท่ีเกา่แกท่ี่สดุของญ่ีปุ่น 

      เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่าน ชอ้ปป้ิงย่านทานกิุโคจิ แหล่งท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดังและรา้นคา้มากมาย  

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เช่น รา้น BIG CAMERA จาํหนา่ยกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเ ล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน ,ร้านUNIQLOขายเสื้อผ้าแฟชั ่นวัยร ุ่นร้านMATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง 

ค่ํา   รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

รา้นนนัดะ บฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด พรอ้มอาหารทะเลสดๆ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม  SMILE HOTEL SUSUKINO  หรอืเทียบเท่า 

          

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ทกุเชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลาย

แหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจับมาสดๆ จะถกูนาํมายังศนูยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร 

ตลาดท่ีผูก้ระจายสินคา้ไปซ้ืออยู่ถัดไป ส่วนตลาดท่ีเปิดสาํหรับประชาชนทัว่ไปคือท่ีนี่ตัง้แต่

รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้น

ปลาตากแหง้เค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกว่า 60 รา้น มี

วัตถดุิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตัง้แต่ 6 

โมงเชา้ นอกจากนี ้ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทัง้

รา้นซชูิและรา้นอาหารชดุท่ีใชว้ัตถดุิบจากตลาด ไดล้ิ้ม

รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคาย่อมเยาว ์

เท่ียง    อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้นาํท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ในลทัธิชินโตท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 140 ปี ซ่ึง

แต่เดิมศาลเจา้นี้มีชื่อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮ

อกไกโดตา่งใหค้วามเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อ

กนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษเ์กาะฮ

อกไกโดและคอยปกปักษร์ักษาชาวเมืองบนเกาะมา

ตัง้แตย่คุบกุเบิกดินแดนแห่งนี้ ดงันัน้คนทอ้งถ่ินจึง

นิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวัญและ

กาํลงัใจ 

นาํท่านสู ่มิตซยุ เอา้ทเ์ล็ท มอลล ์หา้งสรรพสินคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสดุใน 

ฮอกไกโด ตัง้อยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศ

ตะวันออกซัปโปโร ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆ

กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี  ศ ูนย์

อาหารขนาดใหญ่จ ุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจําหน่าย

สินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจําฮ

อกไกโด ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดม์ากมาย 

อย่างเพลิดเพลิน 

       ค่ํา   อิสระรบัประทานรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั  

นําท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม  CHITOSE AIRPORT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ี 5 ตลาดปลาโจไก – ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซยุเอา้ทเ์ล็ท เชา้ - - 



 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

    ถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางส ูส่นามบินชิโตเสะ  

     10.30 น.          ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG671 

     15.10 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็กมี

เตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 

2562 
50,900 47,900 47,900 44,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
34,900 31,900 31,900 28,900 - 

7-12 สิงหาคม 2562 53,900 50,900 50,900 47,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
37,900 34,900 34,900 31,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต่ํากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

วนัท่ี 6 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ เชา้ - - 



 

 

 

 

 

 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 ราคาน้ีรวมภาษีน้ํามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน้ํามนัขึ้น 

หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋เครือ่งบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการนาํเที่ยวท่ีระบเุทา่นัน้   

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการที่ระบเุท่านัน้     

 คา่อาหาร เคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบเุท่านัน้       

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 คา่ขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบนํา้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการนํา้วันละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 

 

 

 

 คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 คา่ทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจาก 

 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํา้หนกัเกินกว่าสายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนญุาตสาํหรบัคนตา่งดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์



 

 

 
 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํคา่ทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท 

(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  สว่นที่เหลือตอ้งชาํระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํ

การ  

 

 
 

 

 

 

 

 

***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านทําการจองทวัร*์** 

หากท่านไดทํ้าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วัน     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-30 วัน   หกัคา่มดัจาํ   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    8-14  วัน   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-7  วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัคา่ใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน  

 ในการเดินทางเป็นหม ู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษทัทวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกร ุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้  

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งโรงแรมท่ีพกั  

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

  กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    สาํหรับนํา้หนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํา้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํา่กว่ามาตรฐานได  ้ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระนํา้หนกัเกิน 

(ท่านตอ้งชาํระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก ผ ูโ้ดยสารท่ีเดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 

การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุัติเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทาง

บริษทัจะคาํนงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 



 

 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อัคคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคงใหบ้ริการ

อยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

ค่าใชจ่้าย เนือ่งจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงันี ้

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนาํเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกิดเหตกุารณ์

ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 


