
  

 

 

                                 

 

 

                                            

         

บินหรูสุดสบายพร้อมได้รับการบริการสุดประทบัใจไปกบัสายการบินไทย 
ชมสวนสัตว์สุดน่ารักได้ที�สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 

หมู่บ้านราเมน 
ชมนํ$าตกกงิกะ และ นํ$าตกริวเซ นํ$าตกกงิกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเลก็ๆ สีขาวเหมือนเส้นด้าย 

ชมคลองโอตารุที�เป็นเมืองท่าสําคญัสําหรับซัปโปโร 
CODE : 1JPL003006 

 



  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 
วนัที�1  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
20.30 น. คณะพร้อมกนัที� “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั$น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ คอย
อาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึ$นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 40 นาท ีและอย่าลืมนํา
หนังสือเดนิทางเล่มจริงมา ณ วนัออกเดนิทางด้วย (หากผู้เดนิทางมเีล่มพาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้นําติดตัวมาด้วย) 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ “สนามบนิชิโตเสะ  ประเทศญี�ปุ่น” เดนิทางโดยสายการบนิ การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG670 พร้อมบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
วนัที�2 สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญี�ปุ่น – เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้วคติาอชิิ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โซอุนเคยีว 
08.20 น. เดินทางถึง “สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญี�ปุ่น” (เวลาที�ญี�ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัจาก
ผา่นขั/นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอตอ้นรับสู่ประเทศญี�ปุ่น พบไกดท์อ้งถิ�นและนั�งรถโคช้ปรับอากาศ จากนั/นนาํท่านไปยงัสถานที�แรกของการ
เดินทางครั/ งนี/ คือ“เนินพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha)” ตั/งอยูท่างเหนือของซปัโปโร เป็นผลงานชิ/นเอกอีกชิ/นหนึ�งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาว
ญี�ปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซ์เกอร์ โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั/ นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ/ าหนกั 1500 ตนั พื/นที�ที�ลอ้มรอบจะมีค่อยๆ ลาดลง 
อีกทั/งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม สามารถชมในวิวทิวทศัน์ที�แตกต่างกนัทุกๆ ฤดู ไม่วา่จะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิที�จะเตม็ไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีแลดูร่มรื�นร่มเยน็ ช่วงฤดู
ร้อนที�จะแวดลอ้มไดสี้ม่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที�เหมือนอยูท่่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที�ขาวโพลน อิสระใหท่้านชื�นชมความงามของสถานที�แห่งนี/

 

 
วนัที� โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ   
✈  

2 
สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญี�ปุ่น – เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – โรง
เป่าแก้วคติาอชิิ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โซอุนเคยีว 

–   

Choyo Resort  
ระดบัZดาว หรือ

เทยีบเท่า 

3 
นํ$าตกกงิกะ – พพิธิภัณฑ์หิมะและนํ$าแขง็คามคิาวะ – หมู่บ้านราเมนอา
ซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – รูซุทซุ    

Rusutsu Resort 
(Onsen) 

หรือเทยีบเท่า 

4 สวนสนุกรุซุทซุปาร์ค – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ดวิตี$ฟรี    

Karaksa Hotel 
ระดบั`ดาว หรือ

เทยีบเท่า 

5 อสิระเต็มวนั  อสิระ อสิระ 
Karaksa Hotel 
ระดบั`ดาว หรือ

เทยีบเท่า 

6 สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ✈   



  

 

 

                                 

 

 

และสัมผสัพุทธศาสนาในมุมมองที�ต่างจากเดิม ไฮไลท์!! Unseen Hokkaido ที�เมื�อเดินไปจนถึงจุดที�ประดิษฐานพระพุทธรูปที�อยูบ่ริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้น
ขึ/นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆ องคพ์ระพทุธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า 

                                                  
จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ (Otaru)” โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั/งอยูบ่นที�ลาดตํ�าของภูเขาเทง็งุ ซึ� งเป็นแหล่งสกีและกีฬา
ฤดูหนาวที�มีชื�อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหาร
เรียงรายอยู ่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค คลองแห่งนี/สร้างเมื�อปี 1923 โดยสร้างขึ/นจากการถมทะเล เพื�อใชส้าํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเกบ็ไวที้�โกดงั 
แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองครึ� งหนึ�งเพื�อทาํถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ� งหนึ� งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดิน
เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

                            
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร (มื$อที�c)  
บ่าย จากนั/นนาํท่านชม “โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi)” ตั/งอยูใ่นเมืองโอตารุ เมืองที�มีชื�อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั/นจุดประสงคข์องการเป่า
แกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันี/ เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รือของที�ระลึกแทน ซึ� งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที�มีชื�อเสียงและเก่าแก่ที�สุดของ
เมือง โดยก่อตั/งขึ/นตั/งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที�มีอยูม่ากมาย และผลงานที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของโรงงานแห่งนี/ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี/
ยงัมีสอนวธีิการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที�ยวดว้ย 
นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Museum)” พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ� งในร้านคา้ที�ใหญ่ที�สุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญี�ปุ่น โดยตวัอาคารมี
ความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ�งในสถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์เมือง  



  

 

 

                                 

 

 

                                     
 จากนั/นนาํท่านเดินทางไปยงั “โซอุนเคยีว (Sounkyo)” เพื�อเตรียมตวัเขา้สู่ที�พกั 
เยน็ รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที�h) 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Choyo Resort ระดบัZดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัที�̀  นํ$าตกกงิกะ – พพิธิภัณฑ์หิมะและนํ$าแขง็คามคิาวะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – รูซุทซุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที�̀ ) 
นาํท่านเดินทางไปชม “นํ$าตกกงิกะ และ นํ$าตกริวเซ นํ$าตกกิงกะ” สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเลก็ๆ สีขาวเหมือนเส้นดา้ย ส่วนนํ/าตกริวเซ เป็นนํ/าตกสายใหญ่ไหลดว้ย
ความแรงเพียงสายเดียว และนํ/าตกทั/งสองไดชื้�อวา่เป็นนํ/าตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั 

                                               
จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “พพิธิภัณฑ์หิมะและนํ$าแข็งคามคิาวะ (Kamikawa Ice Pavilion)” เป็นพิพิธภณัฑข์นาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นโลกนํ/ าแขง็ที�มีอุณหภูมิภายในตํ�าถึง 
-20 องศาเซลเซียส ดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑเ์ป็นศูนยข์ายของที�ระลึก ภายในพิพิธภณัฑมี์แกลลอรี�ใตดิ้นที� รวบรวมชิ/นงานที�ทาํมาจากนํ/ าแขง็ ทางเดินอุโมงคน์ํ/ าแขง็ที�ประดบั
ประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์นํ/ าแขง็ และถํ/าจาํลองหินงอกหินยอ้ย นอกจากนั/นยงัมีสัตวท์ะเลที�อาศยัอยูใ่ตน้ํ/ าแขง็ เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรือที�รู้จกักนัใน ชื�อผีเสื/อทะเลให้
ชมกนัอีกดว้ย 

                                                            



  

 

 

                                 

 

 

จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Ramen Museum)” ที�ราเมนของที�นี�มีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกวา่
ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่าไดถื้อกาํเนิดขึ/นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื�อดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั/ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว !!ไฮไลท์ 
หมู่บ้านราเมนที�รวบรวมร้านดงัขั$นเทพไว้ในที�เดียว!! และยงัมีหอ้งเลก็ๆ ที�จดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี/ ใหส้าํหรับผูที้�สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ ร้านจะ
สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองขึ/นมาเพื�อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที�แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ที�เก่าแก่ที�สุดในอา
ซาฮิคาวา่ หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ/ าซุปของตวัเองวา่เป็นหนึ�งไม่แพใ้ครที�สาํคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี�ปุ่น เพราะดว้ยความที�
กินง่ายและมีรสชาติที�หลากหลายจึงเป็นที�ถูกใจของคนญี�ปุ่นทุกเพศทุกวยั 

                                        

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื$อที�Z) 
 นาํท่านสู่ “สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo)” เป็นสวนสัตวที์�มีชื�อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ� งทางสวนสัตว์
อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ที�ไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอื�นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยนํ/าของเหล่าเพนกวนิ 
และโดมแกว้ขนาดเลก็ที�อยูต่รงกลางของโซนหมีขั/วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

                                            
 จากนั/นนาํท่านเดินทางไป “รูซุทซุ (Rusutsu)” เพื�อเตรียมตวัเขา้สู่ที�พกั 
เยน็ รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที�o) 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Rusutsu Resort หรือเทยีบเท่า 
วนัที�Z  สวนสนุกรุซุทซุปาร์ค – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ดวิตี$ฟรี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที�p) 



  

 

 

                                 

 

 

นาํท่านไปสนุกสุดมนัส์กบั “สวนสนุกรุซุทปาร์ค (Rusutsu Amusument Park) ” เป็นสวนสนุกที�ตั/งอยูบ่นภูเขาในรูซุทซุรีสอร์ท และพิเศษไปกวา่นั/น  ท่านสามารถเล่น
เครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  

                                                                     
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื$อที�q) 
จากนั/นนาํท่านสู่ “หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani Valley)” เป็นหุบเขาที�งดงาม นํ/ าร้อนในลาํธารของหุบเขาแห่งนี/ มีแร่ธาตุกาํมะถนัซึ� งเป็นแหล่งตน้นํ/ าของยา่นบ่อนํ/ า
ร้อนโนโบริเบทสึนั�นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ/นเนินไปเรื�อยๆประมาณ 20 - 30 นาทีจะพบกบับ่อ โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํ/ าร้อนกาํมะถนั อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส ถดัไปเรื�อยๆ ก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที�ร้อนกว่า และยงัมีบ่อโคลนอีกดว้ย นํ/ าที�ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลาํธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า 
(Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้พร้อมชมทิวทศัน์ที�งดงาม 

                                      
จากนั/นเราจะนาํท่านไปชอ้ปปิ/ งอิสระกนัที� “ดิวตี$ฟรี (Eisan Duty Free Shop)” สินคา้ปลอดภาษีที�จะมดัใจสาวๆ สายชอ้ปปิ/ งให้มาเลือกซื/อสินคา้ความสวยความงามได้
อยา่งเตม็ที� 
เยน็  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (มื$อที�x) 
ที�พกั  นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Karakksa Hotel Sapporo ระดบัZดาว หรือเทยีบเท่า  
วนัที�5  อสิระเต็มวนั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที� 9) 
เที�ยง ให้ท่านได้อสิระเต็มวนัช้อปปิ$ งอย่างจุใจ ถ่ายรูปชมทศันียภาพแห่งแดนอาทติย์อุทยั พร้อมกบัได้สัมผสัวถิีชีวติและวฒันธรรมของผู้คนในท้องถิ�นตาม พร้อมให้
ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรม Karaksa Hotel Sapporo หรือเทยีบเท่า 
วนัที�6  สนามบนิซิโตเซะ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื$อที� 10) 
ไดเ้วลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น” 
10.00 น.  เหินฟ้าสู่ “สนามบนิสุวรรณภูม”ิ โดยสาย การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 
15.50 น.  เดินทางถึง “สนามบนิสุวรรณภูม”ิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

****************************************************** 



  

 

 

                                 

 

 

**หมายเหตุ** 
- กาํหนดการเดนิทางดงักล่าวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ ขึ$นอยู่กบัตามสถานการณ์ในท้องถิ�น ที�ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 
- พาสปอร์ตของผู้เดนิทางจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมพีาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรนําติดตัวไปด้วย 

**กรณทีี�กองตรวจคนเข้าเมือง ทั$งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น 
และขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณใีดๆ ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั* 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  พกัเดี�ยวชําระเพิ�ม / ท่าน 

28 พฤษภาคม – 02 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

01 มถุินายน - 06 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

02 มถุินายน - 07 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

03 มถุินายน - 08 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

04 มถุินายน - 09 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

05 มถุินายน - 10 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

06 มถุินายน - 11 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

07 มถุินายน - 12 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

08 มถุินายน - 13 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

09 มถุินายน - 14 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

10 มถุินายน - 15 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

11 มถุินายน – 16 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

12 มถุินายน - 17 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

13 มถุินายน - 18 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

14 มถุินายน - 19 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

15 มถุินายน - 20 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

16 มถุินายน - 21 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 



  

 

 

                                 

 

 

17 มถุินายน - 22 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

18 มถุินายน - 23 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

19 มถุินายน - 24 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

20 มถุินายน - 25 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

21 มถุินายน - 26 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

22 มถุินายน - 27 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

23 มถุินายน - 28 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

24 มถุินายน - 29 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

25 มถุินายน – 30 มถุินายน 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

26 มถุินายน - 01 กรกฏาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

27 มถุินายน - 02 กรกฏาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

28 มถุินายน - 03 กรกฏาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

29 มถุินายน - 04 กรกฏาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

30 มถุินายน - 05 กรกฏาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

02 – 07 กรกฎาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

09 – 14 กรกฎาคม 2562 45,888.- 44,888.- 10,000.- 

11 – 16 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต) 

48,888.- 47,888.- 10,000.- 

22 – 27 ตุลาคม 2562 48,888.- 47,888.- 10,000.- 

12 – 17 พฤศจิกายน 2562 48,888.- 47,888.- 10,000.- 

 

อตัราค่าบริการนี$รวม 
� ค่าตั�วเครื�องบนิโดยสาร ขาไป – ขากลบัพร้อมคณะ           
� ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่านํ$าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ30กก.          
� ค่ารถโค้ชนําเที�ยว ที�ระบุไว้ในรายการ 



  

 

 

                                 

 

 

� ค่าที�พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) กรณเีสียชีวติและอวยัวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ$นเชิง จํานวน 
1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบตัิเหตุแต่ละครั$ง จํานวน  500,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนี$ไม่รวม 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
� ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 7% และภาษหัีก ณ ที�จ่าย 3% 
� ค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ�น  1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน ในกรณทีี�ต้องออกตั�วภายใน เครื�องบนิ / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั$ง เนื�องจากสายการบนิอาจมี

การปรับเปลี�ยนเที�ยวบนิหรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มเิช่นนั$น ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั$งสิ$น *** 

เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1.  นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 15,000.-  บาท ต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง  
2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิf การเดินทางในทวัร์นั/นๆ 
3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี/  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1.  กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2.  กรณีนกัท่องเที�ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�
บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และ
หนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี/  

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  30 วนั  คืนเงินค่าบริการเต็มจํานวน ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  15-29 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7-14 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 30 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7 วนั  ขอสงวนสิทธิf ไม่คืนเงนิ 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1.    ทวัร์นี/สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั/น 
2.   ทวัร์นี/ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั/งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ย
เหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั/งหมดใหแ้ก่ท่าน 



  

 

 

                                 

 

 

3.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัkว
เครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
4.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง
ของประเทศที�เดินทาง ทั/งนี/  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
5.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ/นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัย
อื�น เป็นตน้ 
6.   อตัราค่าบริการนี/คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั/น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ/น 
ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัkวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื/อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  
7.   มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั/น  

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

1.   กรุณาแยกของเหลว, เจล, สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ/นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ/น และรวมกนัทุกชิ/นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดย
แยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั/น ถา้สิ�งของดงักล่าวมี
ขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น 
2.   สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็, มีดพก, แหนบ, อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น  
3.   หา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื/อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เนื/อสตัว,์ ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี/  
หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  
 

 
  
 

 

 


