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รหสัโปรแกรมทวัร ์HOKKAIDO SEASON CHANGES 6D4N OCT17-TG-W02 

 
 

HOKKAIDO SEASON CHANGES 
จุดเด่น 

 
 ชมบอ่น ้ำรอ้นเดอืดที ่หบุเขาจโิกคดุาน ิJigokudani  

 ชมควำมงำมบนยอด เขาอุส ึโดยขึน้กระเชำ้ Uzu Ropeway 

 ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำร เก็บผลไมต้ามฤดูกาล 

 สวนทาคาฮาช ิชม ฟารม์นม Milk Kobo ชมิผลติภัณฑอ์นัแสนอร่อยทีส่ดุของฮอกไกโด 

 ชมเมอืงแหง่ควำมโรแมนตกิทีเ่กำ่แกท่ำงประวตัศิำสตร์ ณ เมอืงโอตารุ  

 ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีทีเ่กำ่แก ่

 ชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น 
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 ชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ทีม่ปีระวตัอินัยำวนำน 

 ชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอำคำรทีส่รำ้งในแบบของอเมรกินั 

 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ ณ ถนนทานุกโิคจ ิ

 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ยำ่นใจกลำง เมอืงซปัโปโร 
 เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อนัเลือ่งชือ่พรอ้มน ้ำจิม้รสเด็ด 

 ผอ่นคลำยกับกำรแชน่ ้ำแร่ ออนเซ็น Onsen 
 

ชื่อโปรแกรม HOKKAIDO SEASON CHANGES   
จ านวน 6 วนั 4 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  
TG 670 23:45-08:30 

- / - / -  

D2 ชโิตเซะ - หบุเขำนรกจโิกคดุำน ิ- กระเชำ้อสุ ึ- ทะเลสำปโทยะ - เก็บ

ผลไมต้ำมฤดกูำล **พเิศษ ออนเซ็น Onsen** 

- / L / D Green Leaf Niseko Village 

or SML 

D3 สวนทำคำฮำช ิ(มลิคโ์คโบ) - คลองโอตำรุ - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี- 

นำฬกิำไอน ้ำโบรำณ 

B / L / D Sonia Hotel Otaru or SML 

D4 โรงงำนชอ็กโกแล็ต Shiroi Koibito - ศำลเจำ้ฮอกไกโด - ตกึรัฐบำล
เกำ่ฮอกไกโด - ถนนทำนุกโิคจ ิ**พเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

B / L / D Watermark Hotel Sapporo 
or SML 

D5 ***อสิระเต็มวนั โดยมไีกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร*** หอนำฬกิำ

เกำ่ฮอกไกโด - ตลำดปลำนโิจ - ภเูขำโมอวิะ - สสึกึโิน 

B / - / - Watermark Hotel Sapporo 

or SML 

D6 คนัไซ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ   

TG 671 10:30-15:30 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
20:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำร

ขำออก ชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ 2 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิ THAI 

AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 
 

23:45 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดย
เทีย่วบนิที ่TG670 

วนัที ่2 ชโิตเซะ - หบุเขานรกจโิกคุดาน ิ- รถกระเชา้อุส ึ- ทะเลสาปโทยะ - เก็บผลไมต้ามฤดกูาล 
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08:30 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่ำนขัน้ตอน

กำรตรวจหนังสอืเดนิทำง และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืง 

Noboribetsu ชมบ่อน ้ ำ ร อ้น เดือดที่  หุบเขาจิโกคุดานิ 
Jigokudani หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ หุบเขานรก อยู่ในเขต

อุทยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รียกว่ำหุบเขำนรกนั้น
เพรำะทีน่ี่มีทัง้บ่อโคลน และบ่อน ้ำรอ้นที่เดอืดตำมธรรมชำติ

กระจำยไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควัน

รอ้นๆอยู่ตลอดเวลำ และถอืเป็นแหลง่ก ำเนดิน ้ำแร่และออนเซน
ที่มีชือ่เสยีงที่สุดบนเกำะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือดตำม

ธรรมชำต ิอุดมไปดว้ยแร่ก ำมะถันซึง่เกดิจำกควำมรอ้นใตพ้ภิพ 
หุบเขำนรกจิ

โ ก คุ ด ำ นิ มี

ลักษณะเป็น
เนินเขำ มีทำงเดินใหนั้กท่องเที่ยวไดช้มปรำกฏกำรณ์ทำง

ธรรมชำตติลอดขำ้งทำง หำกเดนิไปเรื่อยๆจะพบกับ อุโอนุมะ 
ซึง่เป็นบ่อก ำมะถันขนำดใหญ่ มีอุณหภูม ิ50 องศำเซลเซยีส 

และยังมีนักท่องเทีย่วจ ำนวนมำกมักแช่เทำ้เพื่อเป็นกำรผ่อน

คลำยและเชือ่วำ่ชว่ยในกำรรักษำโรคทีเ่กีย่วกบัเทำ้ไดเ้ป็นอย่ำง
ดอีกีดว้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จำกนัน้น ำท่ำนชม ภูเขาอุส ึMount Usu เป็นภูเขำไฟทีป่ะทุ
ขึน้สีค่รัง้ในชว่ง 100 ปีทีผ่่ำนมำ กำรปะทุครัง้ล่ำสดุเกดิขึน้ในปี 

พ.ศ. 2543 เรำจะพำท่ำนขึน้กระเชำ้ Usuzan Ropeway ท ำ

ใหค้ณุใกลก้ับยอดเขำของภูเขำไฟ ดำดฟ้ำสงัเกตบนของสถำนี
มีทิวทัศน์มุมกวำ้งของ ทะเลสาปโทยะ Lake Toya และ 

Showa Shinzan ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง จำกดำดฟ้ำสงัเกตทีส่องเดนิ
ไ ม่ ไ ก ล มี

ทิ ว ทั ศ น์

มหำสมุทรและ
ปล่องภูเขำไฟ

ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด
ของ Mount Usu ซึง่เกดิขึน้เมือ่เกดิกำรปะทขุึน้ในปี 2520 สวน

ฟจูโิมร ิชมววิทวิทัศน์กันแลว้เรำจะพำทำ่นไปท ำกจิกรรมทีเ่ป็น
ที่นิยมส ำหรับนักท่องเที่ยวอย่ำงมำก น่ันก็คือ การไปเก็บ

ผลไม้ โดยเรำจะพำท่ำนไปเก็บผลไมส้ดๆ จำกสวนที่อยู่

ท่ ำ ม ก ล ำ ง
ธรรมชำต ิโดย

ผลไมท้ีเ่รำจะไปเก็บจะขึน้อยู่กับฤดกูำล (โดยม ีองุ่น, แอปเป้ิล 
และ เชอรร์ี)่ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
หลังอำหำรอสิระใหท้่ำนไดพั้กผ่อนกับกำรแช่น ้ำแร่ ออนเซ็น 

Onsen สปำแบบฉบบัญีปุ่่ นแทต้ำมอธัยำศยั 
 

ทีพ่กั GREEN LEAF NISEKO VILLAGE *ววิสวยมากๆ* หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 สวนทาคาฮาช ิ(มลิคโ์คโบ) - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำเดนิทำงสู ่สวนทาคาฮาช ิสวนทีน่อกจำกจะปลกูดอกไมแ้ลว้ 

ยังเลี้ยงวัวและท ำผลติภัณฑ์จำกนมวัวขึน้ชือ่ ภำยใตแ้บรนด์ 

ฟารม์นม Milk Kobo โดยเฉพำะ ไอศกรมีโคน Soft cream 
ที่ท ำจำกนมวัวสดๆ ของสวนนั้นขึ้นชื่อมำกๆ หลังจำกพัก

รับประทำนขนมและชมววิสวยๆ ของนเิสะโกะอย่ำงเต็มอิม่แลว้ก็
ไดเ้วลำเดนิทำงสู ่เมอืงโอตารุ กนัแลว้ 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เมอืงโอตารุ โอตำรุเป็นเมืองท่ำส ำคัญส ำหรับซัปโปโร และ

บำงส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลำดต ่ำของภูเขำเท็งงุ ซึ่งเป็น
แหล่งสกแีละกฬีำฤดูหนำวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรือ โอ

ตารุอุนงะ มีควำมยำว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองโอตำรุ  โดยมีโกดังเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น
รำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู่ พบกับบรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิคลอง

แห่งนี้สรำ้งเมื่อปี 1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใช ้

ส ำหรับเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดัง แต่

ภำยหลงัไดเ้ลกิใช ้และมกีำรถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท ำถนนหลวง
สำย 17 แล ว้

เ ห ลื อ อี

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็น
สถำนทีท่่องเทีย่ว มีกำรสรำ้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็น

ทำงเดนิเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร จำกนัน้น ำทำ่นชม นาฬกิา
ไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก

เท่ำนั้น นำฬกิำนี้จะพ่นไอน ้ำ มีเสยีงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นำท ี

เหมอืนกับนำฬกิำไอน ้ำอกีเรอืนทีแ่คนำดำ และชม พพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ีอำคำรเก่ำแก่สองชัน้ ทีภ่ำยนอกถูกสรำ้งขึน้จำก

อฐิแดง แต่โครงสรำ้งภำยในท ำดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้สรำ้ง
ขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทำงสถำปัตยกรรมทีเ่ก่ำแก่ 

และควรแกก่ำรอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชำต ิ
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั SONIA HOTEL OTARU หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 โรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito - ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตกึรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ถนนทานุกโิคจ ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น ำทำ่นชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติช็อคโกแลต

ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอำคำรของโรงงำนถูกสรำ้งขึน้ในสไตล์
ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่มี ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่

ทีสุ่ดของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มีควำมหมำยว่ำ ช็อคโก
แลตขำวแดค่นรัก ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่ำ่นรัก

ทำน หรือว่ำซื้อเ ป็นของฝำกติดไมต้ิดมือกลับบำ้นก็ได  ้
นอกจำกนี้ท่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตทีห่ำซือ้ทีไ่หนไม่ได ้

และทำ่นก็ยังจะไดช้มประวตัคิวำมเป็นมำของโรงงำน จำกนัน้น ำ

ท่ ำ น ชมด ้ำ น
น อ ก ข อ ง 

ท ำ เ นี ย บ
รัฐบำลเก่ำฮอกไกโด ตกึนี้ผ่ำนกำรใชง้ำนมำยำวนำนกว่ำ 80 ปี 

จงึไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิำงวัฒนธรรมส ำคัญของ

ชำตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด 
หรอืเดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่

ของเกำะเมอืงฮอกไกโด ศำลเจำ้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษำ ให ้
ชนชำว เกำะฮอกไกโดมีควำมสงบสุขถึงแม จ้ ะไม่ ได ม้ี

ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเกำ่แกนั่บพันปีดังเชน่ ภมูภิำคคนัโต 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จำกนั้นน ำท่ำนชม ศาลากลางจงัหวดั หรือ ท าเนยีบรฐับาล
เกา่ฮอกไกโด เป็นอำคำรทีส่รำ้งในแบบของอเมรกินั ทีเ่รยีกวำ่ 

Neo Baroque สรำ้งปี 1888 เพือ่เป็นศำลำกลำงของฮอกไกโด 
มำเป็นเวลำ 80 ปี ซึง่เป็นอำคำรทีส่รำ้งดว้ยอฐิแดง ปี1969ได ้

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมทีส่ ำคัญ เดนิทำงสู่ ถนน

ทานุกโิคจ ิTanuki Koji เป็นย่ำนกำรคำ้เก่ำแก่ของเมอืงซัป
โป โ ร  โ ดยมี

พืน้ทีท่ัง้หมด 7 
บล็อก ภำยใน

นอกจำกจำก

จะเ ป็นแหล่ง
รวมรำ้นคำ้ต่ำงๆ อย่ำงรำ้นขำยกโิมโน เครื่องดนตรี วดิโีอ โรง

ภำพยนตรแ์ลว้ ยังมรีำ้นอำหำรมำกมำย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของ
เหล่ำวัยรุ่นดว้ย เนื่องจำกมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตำ

มำกมำย รอ้นดองกี รำ้น 100 เยน นอกจำกนั้นที่นี่ยังมีกำร
ตกแตง่บนหลงัคำดว้ยตุก๊ตำทำนุกขินำดใหญ่ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 
 

ทีพ่กั WATERMARK HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงทอ่งเทีย่วสมัผัสบรรยำกำศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่ำงเต็มอิม่ หรอืถำ้หำก
ทำ่นตอ้งกำรทีจ่ะสมัผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสงูๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมววิของเมอืงจำกระดับควำม

สงูถงึ 160 เมตร ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิรำคำประมำณ 700เยน เป็นสถำนทีด่งึดูดใจทีร่วมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้
ศนูยก์ำรคำ้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ตดิกบัสถำนรีถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในกำร
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ทอ่งเทีย่วหรอืกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ ทำ่นสำมำรถน่ังรถรำงชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่ำสนใจ 

สำมำรถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั หำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  
  - ตกึรัฐบำลเกำ่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ  - ตลำดปลำยำมเชำ้ 

  - หอนำฬกิำ    - ชอ้ปป้ิง JR TOWER   - โรงงำนเบยีรซ์ปัโปโระ     
- รำ้นรอ้ยเยน   - จดุชมววิบนเขำโอครุะ - ภเูขำโมอวิะ 

  - สวนโอโดร ิ  - โรงงำนซ็อกโกแลต   - สวนสำธำรณะโมเอะเระนุมะ 
  - หอคอย ทวีทีำวเวอร ์ - ตรอกรำเมน      

 

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. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671 

 
15:30 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 

 

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 

08 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60  47,900 47,900 45,900 9,500 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้
 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
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 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 
 ***หำกทำ่นถูกเจำ้หนำ้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งถูกกักตัว และสง่ตัว

กลบัประเทศไทย ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด 

 ***หำกทำ่นตดิดำ่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงทอ่งเทยีวได ้ทำงบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคำ่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น
โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดนิทำง 

 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงำนขับรถตำมธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนัน้กระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญใ่นโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร

ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้
เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่)  

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 

 

หมายเหตุ 
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1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม

ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ

สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้
ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสบืเนื่องมำจำก

ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ

ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรือทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง

บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 16 – 29 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 15 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร

ลืน่กำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้คอื คำ่ธรรมเนียม
ในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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