
 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 13601 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 

 

อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของสตัวเ์มอืง
หนาวที ่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที่ พิพิธภณัฑ์สาเก
โอโตโกยาม่า 

โซอึนเคียว น ้ำตกกิงกะ น ้ำตกริวเซ น ้ำตกสองสำยทีไ่หลคู่กนัสวยงำมท่ำมกลำงหุบเขำ 

บิเอ   เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่ Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุง่ดอกไมท้ี ่ 
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน ้าสีฟ้า ทีเ่มื่อยามสะทอ้นแสงแดดเกดิเป็นความ
งามทีน่่าหลงไหล 



 

 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิ
กบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑ์กล่องดนตร ี

ซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิค้ามากมายหลากหลายชนิด, 
ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนาม
วา่ท าเนียบอฐิแดง 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำงปี 2562 

12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุำยน 

4-8 / 11-15 / 19-23 / 26-30 กนัยำยน 

วนัแรก          สนำมบินสุวรรณภมิู 
 

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

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

วนัท่ีสอง        สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมูบ่ำ้นรำเมง็ >>  
                       สวนสตัวอ์ำซำฮียำมำ่ >> พิพิธภณัฑ์สำเกโอโตโกยำมำ่ >> โซอึนเคียว 
 

08.30 น.          เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืง
ทีไ่ดช้ื่อวำ่มโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดบนเกำะฮอกไกโดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน ำท่ำนเขำ้ชมหมู่บ้ำนรำ
เมง็ หมู่บำ้นทีไ่ดร้วบรวมเอำร้ำนรำเมง็ชื่อดงั 8 ร้ำนในเมอืงอำซำฮีคำว่ำมำอยู่รวมกนั 
เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งรำเมง็ในสไตล์อำซำฮคีำว่ำนี้เกดิขึน้ภำยหลงั
สงครำมโลกครัง้ที่ 2 ชำวอำซำฮีคำว่ำพยำยำมสร้ำงเอกลกัษณ์ของตัวเองโดยใช้
ควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นแบบต่ำงๆ เพื่อใหแ้ตกต่ำงจำกรปูแบบของรำเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้ำนี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

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

สตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกำะญี่ปุ่น ให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบั
ท่วงท่ำอนัเป็นธรรมชำตขิองเหล่ำสตัวเ์มอืงหนำวที่หำชมได้ยำก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงั
ถอืไดว้ำ่เป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ในเรื่องของกำรออกแบบให้เขำ้
กบัสิง่แวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืนและเนื้อที่อนักว้ำงใหญ่รำวกบัอยู่ในธรรมชำติจริงๆ 
สมัผสักบัควำมน่ำรกัของเหล่ำสตัวเ์มอืงหนำวมำกมำยอย่ำงใกล้ชดิอำทเิช่น หมขี ัว้โลก
เหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้ำ, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดำวหมิะและยงัมสีตัวน้์อย
ใหญ่อกีมำกมำยที่รอคอยกำรมำเยี่ยมเยือน จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์สำเก 
(Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสำเกที่มชีื่อเสยีงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่น ให้
ท่ำนได้ชมกระบวนกำรผลิต ตลอดจนควำมพิถีพิถันในกำรผลิตสำเกที่ข ึ้นชื่อแห่งนี้   
อสิระใหท้่ำนไดช้มิสำเกรสเลศิตำมอธัยำศยั   ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่
โซอึนเคียว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ในโรงแรมท่ีพกั 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

 
 
 
 

วนัท่ีสำม         โซอึนเคียว >> น ้ำตกกิงกะ & ริวเซย ์>> บิเอ >> สวนดอกไมชิ้คิไซ   
                         >> บอ่น ้ำสีฟ้ำ >> ซปัโปโร 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ น ้ำตกกิงกะ หรอืถูกเรยีกอกีชื่อว่ำน ้ำตกสเีงนิ เพรำะในฤดูร้อน

จะเห็นน ้ำไหลเป็นเส้นสีขำวเลก็ไขว้ไปมำคล้ำยเส้นด้ำย ดูอ่อนช้อยงดงำมจนมผีู้ให้
สมญำนำมว่ำอนนะดะกิหรือน ้ำตกผู้หญิง ส่วนน ้ำตกริวเซย์ ที่อยู่ใกล้ๆ กนักไ็ด้รบั
สมญำนำมวำ่โอะโตะโกะดะก ิหรอืน ้ำตกผูช้ำย เพรำะลกัษณะของเส้นน ้ำตกที่ใหญ่กว่ำ 
เมื่อไหลออกมำจำกช่องภูผำจงึดูแขง็แรงเปรยีบได้กบัผู้ชำย และได้รบัคดัเลอืกให้ตดิ
อนัดบั 1 ใน 100 แห่งของน ้ำตกญี่ปุ่นทีส่วยงำมทีสุ่ด ท่ำนสำมำรถมองเหน็ได้พร้อมกนั
จำกจุดชมววิ จำกนัน้น ำท่ำนสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลำงเกำะฮอกไก
โด ที่ได้ชื่อว่ำ “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงที่มเีนินเขำ
สลบัซบัซอ้นอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีุดชมววิชื่อ Patchwork Road ส่วนทำงใต้



 

 

ของเมืองม ีPanorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็นถนนสำยเลก็ๆ ตดัผ่ำนฟำร์มดอกไม ้
เหมำะส ำหรบักำรถ่ำยรปูมุมกวำ้ง 360 องศำ ภำพถ่ำยที่ออกมำจะมองเหน็เนินเขำ ปก
คลุมดว้ยฟำรม์ดอกไมส้สีนัสวยงำม รวมทัง้มองเหน็ท้องฟ้ำกวำ้งไกล นอกจำกนัน้บำง
บรเิวณถูกจดัท ำเป็นที่พกัชมววิ มีร้ำนขำยของและห้องน ้ำอ ำนวยควำมสะดวก แถม
ปลูกดอกไม้สสีนัสดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงสำยตำ น ำท่ำนเขำ้ชมเนิน
ดอกไมส้ำยรุง้ เพื่อชมควำมงดงำมของทุ่งดอกไมห้ลำกส ีณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รบั
สมญำนำมวำ่เป็น Flower Paradise พบกบัควำมงำมของดอกไม้ที่แข่งกนัอวดสสีนักนั
เหมอืนพรมหลำกสทีีเ่บ่งบำนพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกำะฮอกไกโด 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม บ่อน ้ำสีฟ้ำ (Blue Pond) ซึง่ตัง้อยูก่ลำงเมอืงบเิอะ บนเกำะฮอกไกโด ส่วน

ควำมอศัจรรยข์องบ่อน ้ำแห่งนี้กค็อื น ้ำในบ่อจะมสีฟ้ีำที่สดและสวย โดยสำเหตุที่น ้ำใน
บ่อเป็นสีฟ้ำนัน้ก็คือ สำรอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เจือปนอยู่ในน ้ ำเป็นจ ำนวนมำก
เหมอืนกบัชัน้บรรยำกำศของโลก ท ำใหส้ะทอ้นกบัแสงขำวกลำยเป็นสฟ้ีำออกมำให้เรำ
ไดเ้หน็กนั ซึง่อลมูเินียมไฮดรอกไซดน์ัน้มำจำกกำรปะทุของภเูขำไฟโทคำจดิำเคะ และสี
ฟ้ำทีเ่รำไดเ้หน็นัน้จะสดมำกน้อยแค่ไหนกข็ึน้อยูก่บัแสงแดดทีส่่องลงมำในวนันัน้ๆ และ
จุดทีเ่รำไปยนืมองดว้ย ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของ
เกำะฮอกไกโด ศูนยก์ลำงควำมเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมีลกัษณะ
แตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รบัค ำแนะน ำและพฒันำจำก
ผูเ้ชีย่วชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบตำมพืน้ฐำนกำรวำงผงัเมอืงของ
อเมรกิำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
 



 

 

วนัท่ีส่ี              ซปัโปโร >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี >>   
                        ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซซูกิูโน่ 
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทำงสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบรำณทีเ่คยเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นกำรขนถ่ำยสนิคำ้ต่ำงๆ และท ำกำรประมง โดยเฉพำะปลำ
เฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อวำ่เป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนตคิของเมอืงโอตำ
รุดว้ยกำรสรรสรำ้งอยำ่งลงตวัในสไตลย์โุรป น ำท่ำนเกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่ำที่สะท้อนบนผวิน ้ำของ คลองโอตำร ุคลองสำยวฒันธรรมระหว่ำง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสำนกนัได้อย่ำงลงตวั และท่ำนยงัสำมำรถเลอืกซื้อ
สนิคำ้พืน้เมอืงจำกรำ้นคำ้ต่ำงๆ ทีถู่กดดัแปลงมำจำกโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิว ัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจดัท า
กล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณ
ทีต่ ัง้เด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ทีม่อีายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร เพื่อน ำท่ำนชม อำคำรท่ีท ำกำร

รฐับำลเก่ำ หรอืท ำเนียบอฐิแดง สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถำปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองซัปโปโร สไตล์กำรสร้ำงของโดมแปดเหลี่ยมน ำมำจำกรัฐแมสซำชูเสทท ์
สหรฐัอเมริกำ ใช้อิฐในกำรก่อสร้ำงประมำณ 2.5 ล้ำนก้อน ผู้ที่ออกแบบอำคำรนี้เป็น
สถำปนิกทอ้งถิน่และใช้วสัดุภำยในประเทศ อำคำรนี้เคยเป็นอำคำรที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับำลเมจ ิต่อมำถูกไฟไหม้ท ำให้ต้องสร้ำงขึน้มำใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิำงวฒันธรรมและใชส้ ำหรบัตอ้นรบับุคคลส ำคญั
ทำงกำรเมืองของรฐับำลญี่ปุ่น จำกนัน้อสิระให้ท่ำนช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 
ยำ่นชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 ร้ำนค้ำเอำไวท้ี่นี่ที่เดยีว ไม่ว่ำจะ
เป็นรำ้นขำยเครื่องส ำอำงค์ ร้ำนสนิค้ำแบรนด์เนมมอืสอง ร้ำนขำยเสื้อผ้ำ กระเป๋ำและ
รองเท้ำ ร้ำนอำหำรและร้ำนกินดื่มอีกมำกมำยที่เปิดบริกำรตัง้แต่ช่วงสำยของวนัไป
จนถงึเวลำกลำงคนื เพรำะยำ่นซซูกูโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส ำหรบันกัท่องรำตร ี 

ค ำ่                    อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
 
 



 

 

วนัท่ีห้ำ          ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินสุวรรณภมิู 
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุำยน 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 41,500.-  บำท 23,300.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,300.-  บำท 20,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 31,300.-  บำท 17,500.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.-  บำท 7,900.-  บำท 



 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 4-8 / 11-15 / 19-23 / 26-30 กนัยำยน 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 40,900.-  บำท 22,900.-  บำท  

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

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

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.-  บำท 7,900.-  บำท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเชค็สถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 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 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

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

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

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  

              ภยัธรรมชาติรนุแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสญูหาย เป็นต้น 
6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร์ (ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  
8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน   
 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 30 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 30 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัร์

เตม็จ านวน 
การยกเลิก  
 

1. กรุณำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณียกเลกิก่อนวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
คนืค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

3. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในช่วงวนัหยดุเทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต ์  
          หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไมม่ ี  
          กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  ทางบริษทัฯ 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  ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ  ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 


