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GOAL GRAND HOKKAIDO PINKMOSS 
FLOWER  
6 วนั 4 คนื 

 สายการบนิไทย BY TG 
 



CODE : GL23 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   16 – 21 / 23 -28  พฤษภำคม 2562  

 
 

21.00 น.          พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย    
เจ้ำหน้ำท่ีจำกบริษทัคอยให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและ
สมัภำระ 

 23.55 น.          ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
 
 
  

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1  กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ  - - -  

2 สนำมบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ (ทุ่งดอกเรพซีด) –  
ไอซพ์ำวิลเลียน – น ้ำตกกิงกะ – น ้ำตกริวเซ – ออนเซน็  
 

- - 

 

SOUNKYO KANKO 
HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

   3 สวนทำคิโนอเูอะ (ชมพ้ิงคม์อส) – สวนคำมิบุเบท็สึ (ชม 
ดอกทิวลิป) – ทะเลสำบอะคงั – หมู่บ้ำนชำวไอนุ –  
ออนเซน็ 

   AKAN HOTEL  หรือ
เทียบเท่ำ 

4 สวนโทคำจิ –  ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ     SAPPORO ROYAL 
STAY HOTEL   หรือ
เทียบเท่ำ 

5 เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– กล่องดนตรี –  
มิตซุยเอ้ำทเ์ลต็  
 

 
  CHITOSE AIRPORT 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

6 สนำมบินชิโตเสะ – กรงุเทพ ฯ  
 

   

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ - - - 
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 08.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุน่ น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei)  นบัวา่เป็น
เมอืงขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido) ทีเ่ลก็
แค่ขนาดแต่คุณภาพแน่นมาก ยิง่สายธรรมชาติ
หรอืคนทีช่ ืน่ชอบการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วยงั
ไม่มากจนลน้เมอืง บอกเลยวา่ทีน่ี่จะตอ้งตอบ
โจทยค์ุณแน่นอนเลย โดยเมอืงแห่งนี้มภูีมทิศัน์
ทางธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและ
ทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความทีเ่ป็นเมอืงขนาด  เลก็การคมนาคมอาจจะไม่สะดวก
เทยีบเท่าเมอืงใหญ่ๆทีค่นนิยมไปกนั ใหทุ้กทา่นไดช้มทุง่ดอกเรพซดี ทีส่วยงามอลงัการ  

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้ ไอซ์พำวิลเลียน ด้านในเป็นเหมือนโลก
น ้าแขง็แสนสวย มอีุโมงค์น ้าแขง็อุณหภูมกิว่า – 20 
c° ลกัษณะเหมือนกบัหนิงอกหนิย้  อย แถมมสีสีนั
เป็นประกายวิง้วบัอย่างกบักากเพชรแน่ะ! โดยเกิด
จากการจบัตัวของน ้ าแข็งยาวนานกว่า 10 ปีเลย
ทเีดยีว เดนิไปเรื่อยๆ กจ็ะเจอรูปป ัน้แกะสลกัหิมะ
เป็นรูปต่างๆ และเจา้สโนวแ์มนยนืทา้ความหนาวอยู่ตามทาง  
น าท่านเดนิทางสู่ น ้ำตกกิงกะ และ น ้ำตกริวเซ น ้าตกทัง้สองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัน ในโซอุ  นเกียว 
อ าเภอคามคิาวะ ฮอกไกโด  มหีน้าผาจ านวนมาก
ทอดยาวเรียงกนักว่า 25 กม. เลียบแม่น ้าอิชกิา
ร ิ และบรเิวณนี้มนี ้าตกสวยงามอกีหลายแห่งนับ
ไม่ถ้วนน ้าตกริวเซอิ และ น ้ าตกกิงกะอยู่ข้างๆ 
กัน   ริวเซอิ หมายถึง  "ดาวตก" สิ่วน กิงกะ 
หมายถึง "ทางช้างเผอืกน ้าตกกิงกะที่ไหลลงมา
ราวกบัด้ายสขีาวและน ้าตกรวิเซอทิี่สาดสายน ้าเหมอืนดาวตกนัน้ตดักนัอย่างสวยงาม

วนัท่ี 2 สนำมบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ (ทุ่งดอกเรพซีด) –  
ไอซพ์ำวิลเลียน – น ้ำตกกิงกะ – น ้ำตกริวเซ – ออน 
เซน็  

- เท่ียง เยน็ 

https://www.japanhoppers.com/th/chubu/mikawa/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/
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สมบูรณ์แบบ  คุณสามารถชมน ้าตกไดจ้ากลานจอดรถ แต่หากเดนิต่อไปอกี 20 นาท ีจะ
พบจุดชมววิทีต่ระการ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ      
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนั ้นน าท่ านสู่  สวนทำคิโนอูเอะ(Takinoue 
Park) ตัง้อยู่ที่เมืองมอนเบ็ทสึ(Monbetsu)ซึ่งตัง้อยู่
ท า ง แ ถ บ บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝ ั ่ ง ท ะ เ ล ท า ง
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง ฮ อ ก ไ ก โ ด
(Hokkaido)นัน่เอง บอกเลยว่าความพีคขอสวนแห่ง  
นี้ต้องยกให้พิงค์มอส หรือดอกชิบะซากุระที่ท าให้
สวนดงัเป็นพลุแตก โดยช่วงที่เราจะไดเ้หน็พงิคม์อส
เตม็ไปทัว่ทัง้สวนจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลปิลายเดอืนพฤษภาคม-กลางเดอืนมถิุนายน 
เพราะถ้ามาช่วงอื่นนี่อดแน่ๆค่ะกลายเป็นว่ามาเหน็สวนโล่งๆซะมากกวา่ แลว้พงิคม์อส
นัน้คืออะไรกนัแน่ พงิค์มอส(Shibazakura)หรอื Moss Phlox เป็นพชืคลุมดิน มีสีชมพู
สดใส มองไปมองมาสวยมาแพซ้ากุระเชยีว ซึ่งสวนแห่งนี้เริม่ปลูกตน้พงิคม์อสมาตัง้แต่ปี 
1956 และปลูกเพิม่ขึน้เรื่อยๆจนเตม็พืน้ที ่100,000 ตร.ม.นอกจากเดนิชมดอกพงิคม์อส
แลว้ ใกล้ๆ กนัยงัมบีรกิารนัง่เฮลคิอปเตอรเ์พื่อชมววิจากมุมบนรอบๆสวนอกีดว้ย 
จากนั ้น สวนคำมิยุเบ็ทสึ(Kamiyubetsu Park)
ตัง้อยู่ที่เมืองยูเบท็สึ(Yubetsu) ห่างจาก Takinoue 
Park ไปประมาณ 65 กโิลเมตร เรยีกไดว้า่เป็นสวน
ทีด่งัมากๆเกีย่วกบัความงดงามอลงัการของดอกทวิ
ลปิ แบบว่าถ้าพูดถงึสวนทวิลปิสุดปงัในแถบน้ต้อง
ยกใหส้วนคามยิุเบท็สเึลย โดยสวนแห่งนี้ถอืได้  ว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆ 
ดว้ยความทีพ่ืน้ทีม่คีวามกวา้งใหญ่มากๆท าใหม้กีารแบ่งออกเป็นโซนใหน้ักท่องเทีย่วได้
เขา้ไปชมกนัอย่างเตม็อิ่ม แน่นอนว่าไฮไลท์ของที่นี่ต้องเป็นสวนทวิลปินนี่เอง  ภายใน

วนัท่ี 3 สวนทำคิโนอเูอะ (ชมพ้ิงคม์อส) – สวนคำมิยเุบท็สึ (ชมดอก 
ทิวลิป) – ทะเลสำบอะคงั – หมู่บ้ำนชำวไอนุ – ออนเซน็   

เช้ำ เท่ียง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/takinoue-park/
https://www.talonjapan.com/takinoue-park/
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สวนปลูกดอกทวิลปิสายพนัธุต์่างๆกวา่ 1 ลา้นตน้ ประมาณ 70,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยงั
มพีพิธิภณัฑ์ ศูนย์บรกิารนักท่องเทีย่ว และร้านอาหารส าหรบัชมดอกไม้ไปพร้อมๆกบั
รบัประทานอาหารมือ้พเิศษ ช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยวชมคอืช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม-ต้น
เดอืนมถิุนายน ซึ่งจดัเทศกาล Kamiyubetsu Tulip Fair ชว่งอื่นจะเป็นพืน้ดนิโล่งๆไม่มี
ตน้ทวิลปิ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
จ า ก นั ้น น า ท่ า น สู่  ทะ เลสำบอะกัง ( Lake 
Akan) นับว่ามีความพิเศษมากกว่าทะเลสาบ
ทัว่ๆไปตรงทีเ่ป็นแอ่งทะเลสาบทีเ่กดิจากภูเขาไฟ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตอิะกงั ภายในจงัหวดัฮอก
ไกโด(Hokkaido) ความไม่ธรรมดายังไม่หมด 
เพราะจุดนี้ยงัเป็นแหล่งก าเนิดของสาหร่ายมาริ
โมะ(marimo) ซึ่งเป็นสาหร่ายลูกบอลสเีข ียวทีห่า
พบไดย้าก 
น าท่านสู่ หมู่บ้ำนชำวไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโดได้ สร้างบ้านหลังคามุง
หญ้าที่เรียกว่า “จิเซะ” ให้เป็นหมู่บ้  านที่เข้ากันได้ดีก ับธรรมชาติที่ร ิมทะเลสาบ
โปโรโตะ ท าให้สภาพชีว ิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อนปรากฏขึ้นอีกครัง้ เช่น การ
ท าปลาแซลมอนตากแห้งรมควนัโดยใช ้ควนัจาก เตาผ ิง  หร ือแสดงการท า
ศิลปหัตถกรรมที่ม ีลวดลายของไอนุ ในจ านวนนัน้ 
“นาฏศิลป์โบราณของไอนุ” (แสดงวนัละหลายครัง้) 
ซึ่งได้ร ับการก าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวฒันธรรม
ที ่ส า ค ัญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ม ีก า ร แ ส ด ง ด น ต ร ีที ่มี
เอกล ักษณ์ ซึ่งใช้เครื่องดนตรีที่ส ืบทอดมาโบราณ 
หรือเครื่องแต่งกายที่มีลวดลายสวยงาม เขียนด้วย
พู่ก ันที่จุ่มหมึกเพียงครัง้เดียว เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ชมการร่ายร าที่แสดงอารมณ์
ต่างๆ หรือแสดงความสัมพันธ์ก ับธรรมชาติ นอกจากจะชมหมีสีน ้าตาล สุนัขฮ
อกไกโดแล้ว ยังมีเมนูให้ส ัมผสัประสบการณ์เกี่ยวกับวฒันธรรมที่สืบทอดกันมา
ด้วย 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม AKAN HOTEL   หรือเทียบเท่ำ      
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 
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       เช้ำ               รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ สวนป่ำโทคำจิ(Tokachi Millenium Forest) ตัง้อยู่ที่เมอืงโอบฮิโิระ
(Obihiro)ในฮอกไกโด(Hokkaido) บนพืน้ทีข่นาด
ใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขากว้างถึง 4 ล้านตร.ม. 
หรอื 2,500 ไร่ สวนนี้ถา้มาแลว้รบัรองวา่อยู่ไปได้
ทัง้วนัเพราะนอกจากจะกวา้งมากๆแลว้ ยงัมกีาร
แบ่งออกเป็นโซนๆที่แต่ล  ะโซนมคีวามน่าสนใจ
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสวนป่าธรรมชาติ 
ฟาร์มพชืสวนทางการเกษตร และดอกไม้ ฟารม์เลีย้งมา้ ฟารม์แพะและแกะ รา้นอาหาร 
และอารต์แกลเลอรี ่เรยีกไดว้า่ทัง้ใหญ่และครบครนัในสวนเดยีวเลยกว็า่ได้ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนทำนุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถอืว่าเป็นย่านชอ็ปป้ิงชื่อดงัของเมอืง
ซปัโปโร(Sapporo) ทีช่อบสุดๆกต็รงการทีเ่ป็นแหล่งชอ็ปป้ิงในร่มแบบวา่จะแดดแผดเผา
หรอืฝนตกเท่าไหร่กไ็ม่หวัน่ชอ็ปป้ิงได้แบบไม่มถีอย เพราะที่นี่นัน้เค้าจะมหีลงัคาคลุม
ยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตรถ้านับง่ายๆก็ประมาณ 7-8 บลอ็กได้ จนถึงแม่น ้า 
Sosei ทีน่ี่เปิดมานานเป็นร้อยปี นบัว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะ
เก่าแต่บอกเลยวา่เก๋ามากของกนิของใชเ้ดนิชอ็ปกนัอย่างเพลนิ โดยสองขา้งทางเตม็ไป
ด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ชอ็คโกแลต 
เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านนี้  
ปจัจุบนัมกีารจดัเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุก ิในฤดูรอ้น ซึ่งจะจดัขึน้ในช่วงเดอืน
กรกฎาคม-สงิหาคมของทุกปี แถวๆนี้กจ็ะมกีารประดบัประดาไปด้วยไฟ และตกแต่ ง
อย่างสวยงาม เรยีกได้วา่เป็นเทศกาลที่พาใหบ้รรยากาศภานในเมอืงและบรรยากาศกา
คา้ขายคกึคกัมากเป็นพเิศษ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 4 สวนโทคำจิ – มิตซุยเอ้ำท์เลต็ –ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SAPPORO ROYAL STAY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 
 

          เช้ำ               รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเลก็ๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติ

กซึ่งมรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถงึการตกแต่งของ
บ้านเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเนื่องจากในอดตีเมืองโอตารุได้รบั
อทิธพิลมาจาก การท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลาย
ประเทศ      

  จากนัน้น าท่านเที่ยวชม คลองโอตำรุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็น
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจาก
ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยู่ตามริมคลองเมื่อวทิยาการเจริญก้าวหน้าเรอืใหญ่จึง
เปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึน้ตกึเก่าเกบ็สนิค้ารมิคลองเหล่านี้ จงึ
ถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และ 

  พิพิธภณัฑโ์รงงำนเป่ำแก้ว ทีน่ี่ได้ชือ่วา่เป็นแหล่งท าโรงงานเครื่องแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด 
ท่านจะไดช้มวธิกีารสาธติการผลติเครื่องแก้ว และยงัมเีครื่องแกว้หลากหลายให้ท่านชื่น
ชม และเลอืกซื้อไดแ้ต่ในปจัจุบนั เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ    
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่มชีื่อเสยีง
ของเมอืงโอตารุ ซึ่งตวัอาคารม ี3 ชัน้ ที่นี่ท่านจะได้ชม
กล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป
หมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยงัสามารเลอืกท า
กล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลอืก
กล่องใส่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคา
ตัง้แต่หลกัพนัถงึหมื่นเยน ส่วนทีช่ ัน้ล่าง มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่นและ
เพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและ
ชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารกัๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบ
ดว้ยตวัท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรไีม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัท่ี 5 เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– กล่องดนตรี –  
มิตซุยเอ้ำทเ์ลต็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



CODE : GL23 

 

น าท่านสู่ มิตซุย เอ้ำทเ์ลท็ มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมอืง Kita-Hiroshima ชาน
เมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมรี้านค้า
แบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้  าน รวมถึงร้านค้า
ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นัง่ 
และร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจาก
ฟารม์ท้องถิน่ประจ าฮอกไกโด ใหท้่านเลอืกชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดม์ากมาย อย่างเพลดิเพลนิ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  CHITOSE AIRPORT HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซะ 

    10.03 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
    15.17 น.             เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ   
                                         ประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 สนำมบินชิโตเซะ –กรงุเทพฯ เช้ำ - - 
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อตัรำค่ำบริกำร  

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

พฤษภำคม 2562  55,900 52,900 52,900 49,900  9,900  

รำคำไม่รวมตัว๋ 35,900 52,900 52,900 29,900    7,900 

รำคำเดก็ทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรบัภำษีน ้ำมนัขึน้ 

หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เครื่องบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บรกิาร WIFI บนรถ 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 
 500,000 บาท ...)  
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดืม่และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนตา่งดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 

 
 
 
 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์า่นละ  10,000-20,000 บาท 
(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท า
การ  

 
 
 
 

 
 
***กรณุำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำง
เรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัคา่มดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 
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ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออก
ตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
  
    ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกั
เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่วา่จะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



CODE : GL23 

 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณี
ดงันี้ 
** กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว 

 
 

 

 
 

 
 
 


