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รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN IN HOKHAIDO 6D4N OCT17-TG-W02 

 
 

AUTUMN IN HOKKAIDO (ASAHIKAWA ROUTE) 
จุดเด่น 

 

 ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ เก็บผลไมต้ามฤดูกาล 

 ชมความสวยงามของประตมิากรรมเกล็ดหมิะที ่พพิธิภณัฑค์รสิตลัหมิะ 

 ขึน้ กระเชา้อาซาฮดิาเกะ เพือ่ดืม่ด า่ความงดงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี

 ทานราเมนชือ่ดงัของฮอคไกโดที ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ 

 ประทับใจกบัความน่ารักของสตัวห์ายากของ สวนสตัวอ์าซาฮคิาวะ 

 ชมกรรมวธิกีารท าสาเกญีปุ่่ นที ่พพิธิภณัฑส์าเกโอโตโกะยามะ 

 เดนิเทีย่วถา่ยรูป ณ คลองโอตารุ นาฬกิาไอน า้โบราณ และ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร 

 เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อนัเลือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 
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ชื่อโปรแกรม AUTUMN IN HOKKAIDO (ASAHIKAWA ROUTE)   
จ านวน 6 วนั 4 คนื 

 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG670 23:45-08:30 

- / - / -  

D2 ชโิตเซะ - เก็บผลไมต้ามฤดกูาล - พพิธิภัณฑค์รสิตลัหมิะ - / L / D ART HOTEL ASAHIKAWA 

D3 ขึน้กระเชา้ชมววิ ภเูขาอาซาฮดิาเกะ - หมู่บา้นราเมน - สวนสตัวอ์าซา
ชยิามะ - พพิธิภัณฑส์าเกโอโตโกะยามะ 

B / L / D ART HOTEL ASAHIKAWA 

D4 คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน ้าโบราณ - ศาล
เจา้ฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด - ถนนทานุกโิคจ ิ 

**พเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

B / L / D WATERMARK SAPPORO 
HOTEL or SML 

D5 ***อสิระเต็มวนั โดยมไีกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร*** หอนาฬกิา
เกา่ฮอกไกโด - ตลาดปลานโิจ - ภเูขาโมอวิะ - สสึกึโิน 

B / - / - WATERMARK SAPPORO 
HOTEL or SML 

D6 คนัไซ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ   

TG671 10:30-15:30 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
20:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 
AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
23:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดย

เทีย่วบนิที ่TG670 

วนัที ่2 ชโิตเซะ - เก็บผลไมต้ามฤดูกาล - พพิธิภณัฑค์รสิตลัหมิะ 

 

08:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอา

ซาฮคิาวะ Asahikawa เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของฮอคไกโด (รองจากชโิตเซะ) ทเีป็นเหมอืนประตสููฮ่อค
ไกโดตอนเหนือและตะวนัออก โดยจังหวดันี้มชี ือ่เสยีงในเรือ่งความอดุมสมบรูณ์ ราเมน และสวนสตัว ์นอกจากนี้

ยังเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรื่องศลิปะและวัฒนธรรม ท าใหใ้นตัวเมอืงจะมงีานแกะสลัก และพพิธิภัณฑศ์ลิป์หลาย
แหง่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
กอ่นจะถงึเมอืงเราจะพาทา่นแวะ เก็บผลไมต้ามฤดูกาล กอ่นที่

จะเขา้เมอืงโดยจุดเดน่ของสวนเหลา่นี้คอือยูท่า่มกลางธรรมชาติ

อันสวยงามราว
กับว่าคุณเด็ด

ผลไมจ้ากป่าก็
มิ ป า น 

หลังจากนัน้เรา
จ ะ พ า ท่ า น

เ ดิ น ท า ง สู่  

พิพิธ ภ ัณฑ์
คริสตลัหิมะ 

Snow 
Crystal 

Museum ที่

เมืองอาซาฮคิาวะ ญี่ปุ่ นเป็นประเทศทีม่พีิพิธภัณฑเ์ฉพาะทาง
มากมาย และพิพิธภัณฑ์คริสตัลหิมะของอาซาฮคิาวะเป็นอีก

หนึง่พพิธิภัณฑเ์ฉพาะทางทีเ่นน้ในเรือ่งหมิะ และเกล็ดหมิะ เป็น
อย่างมาก แมว้า่พพิธิภัณฑน์ี้จะเล็กแตรั่บรองวา่ คณุจะดืม่ด า่กับ

ความงดงามของประตมิากรรมภายใตค้อนเซ็ปทห์มิะเหลา่นี้ ซึง่
แน่นอนว่าทีส่วยๆ แบบนี้มักจะเป็นหนึ่งในสถาณทีย่อดฮทิใน

การจัดงานแตง่งานของเหลา่คูรั่กมากมายอกีดว้ย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 
ขึน้กระเชา้ชมววิ ภูเขาอาซาฮดิาเกะ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาชยิามะ - พพิธิภณัฑส์าเกโอโต
โกะยามะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปขึ้น กระเช้าอาซาฮดิาเกะ เพื่อชมและถ่ายรูป

ธรรมชาตอินังมงามของ อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึนั อทุยานที่
มพีื้นทีใ่หญ่กว่าสองแสนเอเคอร์ของภูเขาอาซาฮดิาเกะท าให ้

ภูเขาลูกนี้เป็น ภูเขาทีท่ ัง้ใหญ ่และสูงทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น 

(2.2 กโิลเมตรจากระดับน ้าทะเล และใหญ่เท่าจังหวัดคานากา
วา่) ภูเขาไฟทีน่อกจากจะยังไม่ดบัแตไ่มต่อ้งหว่งเพราะการปะทุ

แต่ละครัง้ของภูเขาลูกนี้ห่างกันนับหมืน่ปี โดยการทีย่อดภูเขา
เป็นสนี ้าตาลจากความรอ้นของลาวาตัดกับทศันยีภาพอนังดงาม

ของป่าและใบไมเ้ปลีย่นสเีบือ้งล่าง นั้นเรียกไดว้่าเขา้กับชือ่ที่

ชาวไอนุไดเ้รยีกภูเขาลกูนี้วา่ Gods Play Garden (สวนทีเ่ทพเจา้เลน่แตง่สวนตามใจชอบ) *ช่วงเวลาเปลีย่นสี

ของใบไมน้ ัน้ไม่แน่นอนหากท่านโชคดที่านจะไดเ้ห็นใบไมเ้ปลีย่นสใีนช่วงทีส่วยทีสุ่ด* หลังจากชม

ธรรมชาตอิันงดงามแลว้เราจะพาท่านไปรับประทานอาหาร ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ ทีห่นึง่สถานที่ๆ  มี
ชือ่เสยีงของเมอืงอาซาฮคิาวะ หมูบ่า้นทีร่วบรวมเอารา้นราเมนชือ่ดงัทัว่ฮอคไกโดมาไวใ้นทีแ่หง่เดยีว  

  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ) 
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เราจะพาท่านไปชมอกีหนึ่งสถานที่ๆ  เป็นจุดขายของ เมอืงอา

ซาฮคิาวะ น่ันก็คอื สวนสตัวอ์าซาฮคิาวะ น่ันเอง โดยสวน
สตัวน์ี้นอกจากจะมสีตัวห์ายากมากมาย ทัง้หมาป่าหมิะ แพนดา้

แดง นกฮูกหมิะ กวางเรนเดยีร์ เสอืด า จิง้จอกแดง รัสเซยีเซ

เบอร ์และสตัวเ์ขตหวานอกีมากมาย ซึง่ส ิง่ทีท่ าใหส้วนสตัวแ์ห่ง
นีแ้ตกตา่งออกไปจากทีอ่ืน่ คอืนอกจากจะมสีถาณที่ๆ  ทีต่อ่สตัว์

แลว้ ยังมจีุดที่
ให เ้ราเขา้ไป

อยู่ใกลช้ดิกับ
สัตว์ที่สะดวก

และปลอดภัย

อีกดว้ย หลังจากเที่ยวสวนสัตว์มาตลอดบ่อย ก่อนกลับเขา้
โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารค ่า เราจะพาท่านเขา้เยี่ยมชม 

พพิธิภณัฑส์าเกโอโทโกะยามะ ทีเ่ก่าแก่และมปีระวัตศิาสตร์
มากวา่ 300 ปีของญีปุ่่ น กอ่ตัง้ทีโ่อซากา้ในสมัยเอโดะโดยเป็น

ที่นิยมอย่างมากในการใชเ้พื่อแสดงคาบูกิ โดยต่อมากลับ

ประสบปัญหาท าใหต้อ้งปิดกจิการชั่วคราว และมาเปิดใหม่อกี
ครัง้ทีจั่งหวัดอาซาฮคิาวะแห่งนี้ โดยในพพิธิภัณฑจ์ะมอีปุกรณ์

ทีท่างโรงเหลา้ใชใ้นการหมักสาเกในสมัยโบราณวางตัง้โชวไ์ว ้
กบัภาพอคุโิยเอะ (ภาพลายเสน้โบราณของญีปุ่่ น) ซึง่แบรนดโ์อ

โทโกะยามะไดโ้ลดแลน่บนภาพเหลา่นี้ในสมัยเอโดะใหท้า่นได ้
ชมกนั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 
คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ - ตกึรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ถนนทานุกิ
โคจ ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และ

บางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็น

แหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรือ โอ
ตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองโอตารุ  โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น
รา้นอาหารเรียงรายอยู่  พบกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ

กคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 
เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 

แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้และมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนน

หลวงสาย 17 
แ ล ้ว เ ห ลื อ อี

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ย
อฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่

ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้
พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก ่และควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิอง
ชาต ิและชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่

เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรี
ดงัขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม ศาลากลางจงัหวดั หรือ ท าเนยีบรฐับาล

เกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารทีส่รา้งในแบบของอเมรกินั ทีเ่รยีกวา่ 

Neo Baroque สรา้งปี 1888 เพือ่เป็นศาลากลางของฮอกไกโด 
มาเป็นเวลา 80 ปี ซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิแดง ปี1969ได ้

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ เดนิทางสู่ ถนน
ทานุกโิคจ ิTanuki Koji เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัป

โป โ ร  โ ดยมี
พืน้ทีท่ัง้หมด 7 

บล็อก ภายใน

นอกจากจาก
จะเ ป็นแหล่ง

รวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่องดนตรี วดิโีอ โรง
ภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของ

เหล่าวัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตา

มากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการ
ตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

 
ทีพ่กั WATERMARK HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั โดยมไีกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระเต็มวนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วสมัผัสบรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มอิม่ หรอืถา้หาก

ทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสงูๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมววิของเมอืงจากระดับความ
สงูถงึ 160 เมตร ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700เยน เป็นสถานทีด่งึดูดใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ตดิกบัสถานรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในการ

ทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

  - ตกึรัฐบาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ  - ตลาดปลายามเชา้ 
  - หอนาฬกิา    - ชอ้ปป้ิง JR TOWER   - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ     

- รา้นรอ้ยเยน   - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - ภเูขาโมอวิะ 
  - สวนโอโดร ิ  - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ - ตรอกราเมน      

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั WATERMARK HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

10:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671 
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15:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  ตลุาคม 

07 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60  48,900 48,900 46,900 9,500 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่ตัว

กลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 


