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ก ำหนดกำรเดนิทำง: July, Aug 2022  

ฟร ี             ใชบ้นรถบสั และภำยในหอ้งพกั ตลอดกำรเดนิทำง 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. 

 

 
 

23.15 น. 

พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู __ เคำนเ์ตอร ์__ 

โดยสำยกำรบนิ ZIPAIR เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
 
เหนิฟ้าสู ่เมอืงฺโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่ZG52 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

  

วนัที ่2 

สนำมบนินำรติะ – สนำมบนิชโิตเสะ – โดรำเอมอน สกำยพำร ์– โรงงำนช๊อคโกแลต อชิยิะ –

พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – โอโดรปิำรค์ – ซปัโปโรทวี ีทำวเวอร ์(ถำ่ยรูป) – หอนำฬกิำโบรำณ 

และ อำคำรรฐัสภำ (ถำ่ยรูป) – ชอ้ปป้ิงทำนูกโิคจ ิ– ซูซูกโินะ 

 

07.30 น. 

 

 

 

 

10.55 น. 

ถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่น จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง (เวลำที่

ญีปุ่่น จะเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืน

มโีทษปรบัและจบัยดึสนิคำ้ 

เหนิฟ้าสู ่เมอืงฺฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JQ109 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

12.45 น. ถึง สนำมบินชิโตเสะ หลังจากผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเขา้ชม โดรำเอม่อน สกำยพำรค์ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับเหล่าตัวการต์ูนในโลกแห่งโดราเอ

ม่อน การต์นูทีน่ยิมทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น อสิระกับการถ่ายรูปกับฉากตา่งๆในการต์นู อาทเิชน่ ฉากน่ังไทม์

แมชชนี ทีจ่ะท าใหทุ้กท่านเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ในการเดนิทางยอ้นเวลาไปกับตัวละคร และเลอืกซือ้ขนม

และของที่ระลกึในโซนรา้นคา้ที่มากดว้ยสนิคา้ของโดราเอม่อน ที่ท าใหท่้านชื่นชอบในความน่ารัก 

รวมทัง้พลาดไม่ไดก้ับการชมิขนมโดรายากทิีแ่สนอร่อย   

เดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงใหญ่อันดบัหนึง่ของเกาะฮอกไกโด ทีม่วีัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และ ยังมี
อาหารอร่อยหลากหลายในแตล่ะฤดกูาล โดยเฉพาะอาหารสดๆจากทะเล 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงำนช็อคโกแลต อชิยิะ เป็นโรงงานทีผ่ลติช็อคโกแลต ทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของ
ประเทศญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรป ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมน้านาชนดิ 
จงึท าใหบ้รรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตทีน่ีจ่งึดเูหมอืนกบัเทพนยิาย ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของ

ทีน่ี่คอื Shiroi Koibito chocolate ซึง่มคีวามหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแดค่นทีเ่รารัก ท่านสามารถ
เลอืกซือ้กลบัไปใหค้นรักรบัประทาน หรอืซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ณ โรงเบียร์ซัปโปโร่) ALL YOU CAN EAT > Lamb Genghis 

Khan(Lamb Shoulder Traditional) Luxurious beef ribs, Pork, Genghis Khan, Chicken Genghis Khan, and 

Salt Hormones, and more. 



 

 

 น าท่านชม “พพิธิภณัฑ ์เบยีรซ์ปัโปโร”่ กว่า 100 ปีของความนุ่มละมุลของเบยีรใ์นดนิแดนเกาะฮอก
ไกโด ทีส่รา้งสรรคเ์บยีรค์ณุภาพระดบัหา้ดา่ว อาคารไคทาคชุคิัน "Kaitakushi-kan" ไดส้รา้งขึน้เมือ่ปี 
1890 ดว้ยอฐิแดงทัง้หลัง ออกแบบโดยวศิวะกรชาวตา่งชาต ิเดมิทีต่ัวอาคารใชเ้พือ่ผลติน ้าตาล 

หลังจากนัน้ในปี 1966 ไดป้รับปรุงแบบโครงสรา้ง่และเพิม่การบรกิารจนกลายเป็น ซัปโปโร่เบยีรก์ารเ์ดน้ 
ทีเ่ห็นในปัจจุบนั นอกจากนี้ทางรฐับาลญีปุ่่ นยังไดค้ัดเลอืกอาคารหลังนี้ใหเ้ป็นมรดกล ้าคา่ทางวัฒนธรรม
อกีดว้ย 

 

 น าท่านชม สวนโอโดร ิเป็นทัง้สวนทีส่วยงามใจกลางเมอืงซัปโปโร และมถีนนทีต่ัดผ่านย่านใจกลางเมอืง

จากตะวันออกไปตะวันตกถอืเป็นหนึง่ในถนนทีม่เีสน่ห์ทีส่ดุ และเป็นแหลง่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืง  

น าท่านชม ซปัโปโรทวี ีทำวเวอร ์(ถ่ำยรูป) สรา้งในปี 1957 มีความสูงทัง้หมด 147.2 เมตรจากพืน้ดนิ 

บรเิวณชัน้จุดชมววินัน้ สามารถมองเห็นสวนโอโดร ิและอาคารสองขา้งทางไดอ้ย่างสวยงาม จุดชมววิของ

ซัปโปโรทีว ีทาวเวอร์นัน้ มีความสูงที่ 90.38 เมตร ท่านสามารถซือ้ตั๋วโดยขึน้ลฟิตไ์ปที่ชัน้ 3 บรเิวณรอบ

ดา้นล่าง เกอืบตลอดทัง้ปี จะมีงานอเีวนทข์องชาวเมืองเปลีย่นไปมาตามฤดกูาล และท่านยังสามารถชม

ดอกไมท้ีบ่านในแตล่ะฤดู ในบรเิวณรอบสวนสาธารณะโอโดรอิกีดว้ย 

น าท่านชม อำคำรรฐับำลเก่ำ (ถ่ำยรูป) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1888 ในอดตีไดใ้ชเ้ป็นที่ท าการของขา้หลวง
ใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ไดถู้กบูรณะซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพด ีสง่างาม เหมือนเดมิกับใน
สมัยกอ่น เพือ่เก็บไวเ้ป็นสมบัต ิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของชาตญิี่ปุ่ น ภายในมสีว่นทีจ่ัดแสดงรูปภาพวัสดุ 

ทีเ่กีย่วกับความเป็นมาของฮอกไกโด  
 
น าท่านชม หอนำฬกิำโบรำณ (ถำ่ยรูป) สัญลักษณ์แหง่เมอืงซัปโปโร ปัจจุบันประกาศใหเ้ป็นสมบตัลิ า้

คา่ทางวัฒนธรรมแหง่ญีปุ่่ น 

ใหท่้านไดม้เีวลาสนุกในการชอ้ปป้ิง ณ ถนนทำนุกโิคจ ิซึง่เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆมากมาย อาทเิช่น รา้นขายกโิมโน 

เครื่องดนตรี เครื่องเล่นวดิโีอ รวมถงึ โรงภาพยนตร์แลว้ ยังมีรา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของ

เหลา่วัยรุ่นอกีดว้ย เพราะเป็นแหลง่รวมเกมเซ็นเตอร ์ตูห้นีบตุ๊กตา รา้นดองกี ้รา้น 100 เยน เป็นตน้ 

น าท่านสนุกกับ การชอ้ปป้ิงต่อที่ ย่ำนซุซูกโินะ ย่านชอ้ปป้ิงและสถานบันเทงิที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกโด 

มีรา้นคา้และรา้นอาหารมากกกว่า 5000 รา้น ไม่ว่าจะเป็น หา้งลาฟิเลอร์ ที่มีทัง้หมด 8 ชัน้ รา้นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า รา้นขายยา ขายเครือ่งส าอางของตกแตง่บา้น และอกีมากมาย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม  

 
 พกัที ่MONTEREY EDELHOF HOTEL (SAPPORO) หรอืเทยีบเทำ่ 

 

  

วนัที ่3 ฟุรำโนะ – โทมติะ ฟำรม์ – บเิอะ – คำมฟิุรำโนะ ฟลำวเวอรแ์ลนด ์– ฟำรม์ชกิไิซโนะโอกะ – บ่อ

น ำ้สฟ้ีำ (Blue Pond) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 



 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟูรำโน่ เมืองที่มีชือ่เสยีงและความโดดเด่นในการชมดอกไม ้และฟาร์มผลไม ้
อาทเิช่นทุ่งดอกไมห้ลากส ีที่ถือไดว้่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเฮอกไกโด ทัง้ยังมีโรงงานผลติไวน์ และ
โรงงานชสีมชีือ่เสยีงนักท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปเยีย่มชมพรอ้มลิม้รสชาตไิดฟ้รอีกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ ฟำรม์โทมติะ (Farm Tomita) ไร่เมล่อนสายพันธญ์ีปุ่่ นที่โดง่ดัง และ ทุ่งดอกลา
เวนเดอร์ที่สวยงามมากที่สุดของจังหวัดฮอกไกโด “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดทีี่สุด” (ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั
สภำพอำกำศ และฤดูกำลในกำรออกดอกของลำเวนเดอร)์ เนื่องจากตัง้อยู่บนเนนิเขาทีม่วีวิทวิทัศ
ที่สวยงาม ฉากหลังเป็นภูเขาที่งดงาม ภายในบริเวณฟาร์มมีบริการรา้นกาแฟหอมอร่อย และรา้นคา้
จ าหน่ายผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอร ์อาทเิช่น สบู น ้าแร่ ชสี ขนมขบเคีย้ว และอกีมากมาย ฟาร์มโทมติะ 

ยังเป็นแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ Lavender เพื่อท าน ้าหอม แหล่งใหญ่มานานกว่าศตวรรษ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการชมดอกลาเวนเดอรบ์านสะพรั่ง อยู่ราวๆกลางเดอืนกรกฎาคมไปจนถงึตน้เดอืนสงิหาคม 

แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยู่จนถงึกลางสงิหาคมของทุกๆปี นอกจากนี้ยังมดีอกไมอ้กีมากมายหลาย
ชนดิในชว่งฤดอูืน่ทีท่างฟารม์ปลกูไว ้เชน่ ดอกป๊อปป้ี และดอกลปิูน ในเดอืนมถุินายน ดอกลลิลี ่ในเดอืน
กรกฎาคม ดอกทานตะวัน ดอกซัลเวยี และคอสมอส ในเดอืนสงิหาคมถงึกันยายน เป็นตน้ 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (Japanese Buffet with MELON+ICE CREAM) 

 เดนิทางสู่ คำมฟิุรำโนะ ฟลำวเวอรแ์ลนด ์(Flower Land Kamifurano) ไฮไลททุ์กดอกไมท้ี่เบ่ง
บานเป็นแห่งดงึดูดนักท่องเที่ยวมากมาย ใหม้าเยี่ยมชมความงามและถ่ายภาพ ท่ามกลางพรมดอกไม ้

นานาชนิดหลากสีสันที่แข่งกันบานตอ้นรับผูม้าเยือนท่ัวทัง้เนินเขา ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงจากดอกลาเวน
เดอร์, และสสีม้,แดง,ชมพูจากดอกไมอ้ืน่ๆที่สวยงาม น าท่านน่ังรถแทรกเตอร์ชมสวนดอกไมแ้บบชลิๆ 

สูดอากาศอันแสนบรสิุทธิ ์และเลอืกซือ้ชิม้ของอร่อยเช่น มันหวาน ขา้วโพดหวานที่ทานไดส้ดๆ โดยไม่
ตอ้งตม้ รวมถงึเมลอ่นหวานๆ  

เดนิทางสู่ ฟำรม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai no Oka) ฟาร์มดอกไมย้อดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวแวะ
เวยีนกันมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากอกีแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโด และเป็นทุ่งดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองบเิอ น าท่านชมววิแบบพาโรนามาที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ตัดกับทอ้งฟ้าอันแสนสดใส ที่

ฟารม์แหง่นี้ยังเปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วร่วมสนุกกับกจิกรรม ถ่ายรูปและใหอ้าหารอัลปากา, ป่ันจักรยาน
และน่ังรถแทร็กเตอร์ชมดอกไม ้รวมไปถงึมีบรกิารรา้นอาหารและรา้นคา้ที่เปิดจ าหน่ายสนิคา้ทางการ
เกษตรพื้นเมืองของบเิอ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่มีกลิน่หอมของดอกไม ้และได ้

พักผ่อนท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม 

 น าท่านเยีย่มชม บอ่น ำ้สฟ้ีำ (Blue Pond) หรอืทีเ่รยีกว่า Aoi-ike บอ่น ้าสฟ้ีาอันสดใส เกดิจากการสรา้ง
เขือ่นเพือ่ป้องกันโคลนถลม่บรเิวณภเูขาไฟ ณ บรเิวณแมน่ ้าบเิอ การทีน่ ้าในบอ่มสีฟ้ีาสด กว่าแหลง่น ้า
ท่ัวไปในบรเิวณใกลเ้คยีงนัน้เป็นเพราะมแีร่ธาตทุีผ่สมอยู่ในดนิ อาทเิชน่ อลมูเินียมไฮดรอกไซด ์ซึง่เกดิ

จากการปะทุของภเูขาไฟทีอ่ยู่ในแหลง่น ้า และไดส้ะทอ้นกับแสงแดดทีส่อ่งลงมา จนท าใหเ้กดิความ
งดงามเป็นน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสซ่ึง่ความสดใสของสฟ้ีาจากผนืน ้านัน้ จะขึน้อยู่แสงแดดทีส่อ่งลงมาและจุดทีเ่รา
มอง ส าหรับในชว่งฤดหูนาวนัน้ น ้าในบอ่จะแข็งกลายเป็นทุ่งหมิะสขีาวโพลน แตก่็ใหค้วามงามไปอกีแบบ 

เดนิทางสู่ โซอุนเคยีว เมืองแห่งน ้าพุรอ้นสถานที่ตากอากาศ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตชิือ่ดัง 
ของเกาะฮอกไกโด 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม *บรกิำรอำหำรหลำกหลำยชนดิแบบ BUFFET wiht KING 
 

 พกัที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท่้านไดสั้มผัสกับการอาบน ้าแร่ หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกว่าออนเซ็น (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 



 

 

 

  

วนัที ่4 น ำ้ตกรวิเซย ์& น ำ้ตกกงิกะ – หมูบ่ำ้นรำเมง – สวนสวัตอ์ำซำฮยิำมำ่ – เมอืงโอตำรุ – คลองโอตำ

รุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นำฬกิำไอน ำ้ – ชอ้ปป้ิงถนนซำไคมำจ ิ

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางชมความงามของ น ำ้ตกรวิเซย ์หรอื “น ้าตกดาวตก” มขีนาดความสงู 90 เมตร เป็นน ้าตก

ทีไ่หลออกมาจากชะง่อนผาเมือ่ตอ้งกับแสงอาทติย ์ จะดงูดงามคลา้ยกับดวงดาวทีก่ าลังตกมาจากฟากฟ้า 

และน าท่านชมความงามของ น ำ้ตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแม่น ้าสเีงนิ” มขีนาดความสงู 120 เมตร น ้าทีไ่หล

ลงมาจากหนา้ผานัน้มีลักษณะเป็นเสน้ขาวเล็กๆไขวก้ันไปมา ดูคลา้ยเสน้ดา้ยสเีงนิแสนงดงาม น ้าตกทัง้

สองนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นน ้าตกคู่สามีภรรยากันอกีดว้ย ในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็น

น ้าแข็ง จนท าใหเ้กดิภาพที่งดงามดังเทพนิยาย อสิระใหท่้านเที่ยวชมและบันทกึภาพความสวยงามตาม

อัธยาศัย 

 น าท่านเยีย่มชม หมูบ่ำ้นรำเมง อำซำฮคิำวำ่  แวะชมิน ้าซปุและเสน้ราเมงของ 8 เทพราเมงทีม่ชีือ่เสยีง

จากการแข่งขันกันเพื่อสบืทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ของ ราเมนอะซะฮคิะวะ เพื่อใหเ้ป็นที่เลือ่งลอืไปท่ัวโลก อะซะฮคิะวะราเมนนัน้ มีประวัตมิายาวนาน นับ

ยอ้นหลังไปตัง้แต่ ตน้สมัยโชวะ ซึง่ในขณะนัน้ฮอกไกโดราเมนไดก้ าเนิดขึน้ในเมืองซัปโปโร โดยการ

ผสมผสานบะหมี่หลายชนดิภายหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ราเมนที่เป็นตน้แบบเฉพาะของอะซะฮคิะวะก็

ไดก้ าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เช่น การท าใหน้ ้าซุปรอ้นอยู่ไดน้านโดยเคลอืบผวิหนา้ดว้ย

น ้ามันหมู น ้าซุปรสซอีิว้ที่เคีย่วดว้ยกระดูกหมู หรือแมแ้ต่น ้าสต๊อคซฟีู๊ ดเช่น นิโบะช ิ(ปลาซาร์ดนีแหง้) 

และเสน้บะหมีท่ี่มีส่วนผสมของน ้านอ้ยกว่า และดว้ยเหตนุี้หมู่บา้นราเมนอะซะฮคิะวะ ก็ไดเ้ปิดบรกิารขึน้

ในเดอืนสงิหาคมปี 1996 เนื่องดว้ยผูค้นเริม่กล่าวขวัญถงึอะซะฮคิะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่

เป็นความภาคภมูใิจของอะซะฮคิะวะ นี้ใหเ้ป็นทีรู่จ้ักมากยิง่ขึน้ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เลอืกทำน รำเมง 8 เทพ รำ้นใดก็ได ้1 ชุด) 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมำ่ เป็นสวนสัตวท์ีม่ชีือ่เสยีง และไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแหง่นงึ

ของประเทศญี่ปุ่ น ซึง่เป็นสวนสัตวท์ี่โดนเด่นและแตกตา่งจากสวนสัตวอ์ืน่ โดยมีจ านวนนักท่องเทีย่วที่ 

เขา้มาเยี่ยมชมสวนสัตวแ์ห่งนี้สูงถงึ 3 ลา้นคนต่อปี เป็นสถานที่รวบรวมสัตวน์านาพันธุ ์โดยเฉพาะสัตว์

เมืองหนาว เช่น แมวน ้าลายจุด, หมีขาวขัว้โลก, นกเพนกวนิ ฯลฯ การออกแบบสถานจัดแสดงนั้นได ้

ค านงึและออกแบบใหใ้กลเ้คยีงกับธรรมชาต ิบนแนวคดิที่ว่าสัตวต์า่งๆควรจะไดอ้าศัยอยู่ในภาพแวดลอ้ม

ที่ดแีละ เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ เพื่อใหพ้วกเขามีความสุขสบาย อกีทัง้ยังมีกจิกรรมที่ท่าน

สามารถใกลช้ดิกับสัตว์ต่างๆ ไดม้ากยิง่ขึน้ เช่น เดนิลอดอุโมงค์ใตน้ ้า ยื่นในบ่อของแมวน ้า ซึง่เรา

สามารถเห็นการเคลือ่นไหวอย่างคลอ่งแคลว่ของแมวน ้าไดอ้ย่างใกลช้ดิถงึ360 องศา, ตืน่ตากับการได ้

ใกลช้ดิหมขีาวขัว้โลกเหนือจากอุโมงคแ์ละก าแพงใส่ทีผ่ลติจากกระจกคลสิตัลชนดิหนา : พเิศษ ชมนก

เพนกวนิ 4 สายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิในชว่งฤดหูนาว 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตำรุ เมอืงตากอากาศใกลช้ายฝ่ังทะเลตอนเหนือชือ่ดังแหง่เกาะฮอกไกโดทัง้

ยังเป็นศนูยก์ลางทางการประมงทีม่ชีือ่เสยีงอกีดว้ย เมอืงนี้มเีอกลักษณ์ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสม

ญีปุ่่ นโบราณ 



 

 

ชมความสวยงามของ คลองโอตำรุ สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ซึง่ในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใชเ้ป็น
เสน้ทางขนส่งสินคา้ระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่ นรวมถึงต่างประเทศดว้ยส่งผลให ้
บา้นเรอืนสิง่ปลกูสรา้งในบรเิวณรมิคลอง และเมอืงแหง่นี้เป็นแบบยุโรปผสมญีปุ่่ นน่ันเอง  
จากนัน้น าท่านไปยัง พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรทีี่มีประวัตอิันยาวนาน เริม่มาตัง้แต่
สมัยสรา้งเมืองใหม่ๆ โดยไดร้ับอทิธพิลจากชาวยุโรปที่เขา้มาตัง้รกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็น
แหลง่ผลติกลอ่งดนตร ีทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของญีปุ่่ น  
จากนัน้ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลกึกับ นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ สไตลอ์ังกฤษที่เหลอือยู่เพียง 2 เรือนบน
โลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกับมีเสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬกิาไอน ้าอกี

เรอืนทีล่อนดอน 
อสิระใหท่้านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง ณ ถนนซำไคมำจ ิทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถว

โบราณ โดยเฉพาะรา้นขายเครื่องแกว้จะมีมากเป็นพเิศษ มีผลติภัณฑท์ี่ท าจากแกว้ใหเ้ลอืกนับไม่ถว้น 

ทัง้แกว้ทีเ่ป่าใหเ้ป็นรูปสัตวน์านาชนดิ สโนวแ์มนกลมๆ แกว้น ้า แจกัน ถว้ย พวงกญุแจ ตะเกยีง อสิระให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม (Japanese Kaiseki Set) 
 

 พกัที ่OTARU ASARI CLASSE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท่้านไดสั้มผัสกับการอาบน ้าแร่ หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกว่าออนเซ็น (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้การ

อาบน ้าแร่ จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย

ใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

 

  

วนัที ่5 สวนฟูคดิะช ิ– ฟำรม์เชอรี ่– ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟโชวะ – ภูเขำไฟอุซุ (กระเชำ้) – ฟำรม์

หม ี– ไอนุ อุโปะโปย (หมูบ่ำ้นไอนุ) – โนโบรเิบทส ึ– จโิกกุดำน ิ– ชอ้ปป้ิงโกคุรำคุ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนฟูคดิะช ิ(Fukidashi Park) ซึง่มนี ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาต ิทีเ่กดิจาก
การละลายของหมิะบนเขาโยเทย ์กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตัน/วัน ซึง่เป็น
น ้าแร่บรสิทุธิ ์จากภเูขาไฟโดยตรง ใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ามกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงมของแอง่น ้าตก 

สะพานไม ้และสวน โดยมภีเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลัง จนไดฉ้ายาวา่ฟจูนิอ้ยแหง่เกาะฮอกไกโด 
 

เดนิทางสู ่ฟำรม์เชอรีใ่หท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัลกูเชอรี่ สแีดงสม้ หรอืชาวญีปุ่่ นเรยีกว่า ซากรุันโบ 

Sakuranbo ผลไมล้กูเล็กทีแ่สนหวานหอม ท่านสามารถเกบ็และท่านกันสดๆ ญีปุ่่ นมกีารปลกูตน้เชอรี่
อย่างพถิพีถัิน และไดร้ับการดแูลเอาใจใสทุ่กกระบวนการทุกขึน้ตอน ท าใหผ้ลของเชอรีท่ีน่ี่นัน้ มรีสชาติ

หวานอร่อยจนทุกคนตดิใจ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ และฤดูกาล)   
 

น าท่านผา่นชม(ววิบนรถบัส) ทะเลสำบโทยะ Lake Toya เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟขนาดใหญ่ 
ตัง้อยู่ในเมอืงโทยะ ถอืก าเนดิขึน้จากการปะทุครัง้ใหญ่ของภเูขาไฟเมือ่ประมาณหนึง่แสนกว่าปีกอ่น 

ทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยรปูไขด่าว โดยเป็นทะเลสาบทีม่เีสน้รอบวงยาวประมาณ 43 กโิลเมตร กลาง
ทะเลสาบมเีกาะขนาดเล็ก ตัง้อยูต่รงกลาง ชือ่ว่า เกาะนากาจมิะ ความพเิศษทีน่่าสนใจของทะเลสาบโท



 

 

ยะคอืในชว่งฤดหูนาวนัน้น ้าในทะเลสาบจะไมจ่บัตัวกันเป็นน ้าเเข็งเเตอ่ย่างใด เพราะมอีณุหภมูใิตน้ ้าที่
คอ่นขา้งสงู และเป็นทะเลสาบทีใ่สเป็นอันดบัสองของญีปุ่่ น จงึเป็นอกีหนึง่ในจุดท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญ
และมชีือ่เสยีงบนเกาะฮอกไกโด 

 

 น าท่านถ่ายภาพ ภูเขำโชวะชนิซงั หรอื “ภเูขาไฟโชวะ” เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่และมอีายนุอ้ยทีส่ดุใน
ประเทศญีปุ่่ น ภเูขาไฟแหง่นี้เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาลี สงู 290 
เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ซึง่ในปัจจบุันก็ยังคงมคีวันก ามะถันลอยอยู่เหนือ

ปลอ่งภเูขาไฟอยู่ ภเูขาไฟโชวะตัง้อยู่ในบรเิวณสวน Shikotsu Toya National Park ใกลก้ับ 
ภเูขาไฟอสุ ุเราสามารถมองเห็นภเูขาโชวะชนิซงัไดอ้ย่างชัดเจนจากจุดชมววิภเูขาไฟอสุ ุ
 

น าท่าน น ัง่กระเชำ้ขึน้ภูเขำไฟอุสุ (Usuzan Ropeway) ขึน้ไปชมยังยอดเขาอซุ ุซึง่พืน้ที ่
เป็นแอง่คอ่นขา้งแบนราบ เกดิจากการระเบดิและพ่น เอาสว่นยอดเขาเดมิหายไปจนหมด ทีส่ถานีดา้นบน

ยอดเขาซึง่อยูบ่รเิวณรมิขอบทางดา้นตะวนัออก ท่านจะสามารถมองเห็นววิรอบทะเลสาบโทยะเกอืทัง้หมด
รวมถงึภเูขาโชวะชนิซัง (Showa-shinzan) ไดจ้ากมุมสงู จากจุดนี้เราสามารถเดนิขึน้ไปยังจุดชมววิปาก
ปลอ่งภเูขาไฟอซุ ุ(ใชเ้วลาเดนิประมาณ 10 นาท)ี บรเิวณปากปลอ่งท่านจะสามารถมองเห็นควนัคกุรุน่

ตลอดเวลาและมหีมิะปกคลมุแคบ่างสว่น ถงึแมใ้นฤดหูนาวจะมหีมิะตกหนาตลอดทางทีเ่ดนิขึน้ไป แตก่็ไม่
สามารถดับความรอ้นจากใตโ้ลกที ่เล็ดรอดออกมาตรงปากปลอ่งไดห้มด จดุชมววิทีป่ากปลอ่งภเูขาไฟอซุ ุ

มทีางเดนิเลยีบปากปลอ่งไปยังฝ่ังตรงขา้ม ระยะประมาณ 700 เมตร (ฤดหูนาวทางปิด)  
บรเิวณชัน้ล่างของสถานีรถกระเชา้เชงิเขาอุซุ นอกจากจะเป็นรา้นขายของที่ระลกึแลว้ ยังเป็นศูนยข์อ้มูล
ของภเูขาไฟ การก าเนดิของทะเลสาบโทยะ ประวัตกิารระเบดิ การเฝ้าระวัง วดิโีอภาพเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ซึง่

ภูเขาไฟอุซุ นัน้ถูกศกึษาและส ารวจมากที่สุดในญี่ปุ่ น มากจนมีการประกาศใหพ้ื้นที่บรเิวณนี้ทัง้หมดเป็น 

Volcanic Geopark หรอือทุยานทางธรณีวทิยาภเูขาไฟแหง่แรกของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว  

 
น าทุกท่านชม ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี ำ้ตำล ปัจุบันหมสีนี ้าตาลนัน้ใกลสู้ญพันธุแ์ละหาพบไดย้าก มีถิน่
ก าเนิดอยู่ที่ไซบเีรีย และเกาะฮอกไกโด ภายในศูนยอ์นุรักษ์ฯ หมีสนี ้าตาบอุซุซัง มีพื้นที่กวา้งขวางและ

สรา้งบรรยากาศจ าลองเลยีนแบบคลา้ยคลงึกับธรรมชาต ิส าหรับใหห้มีสนี ้าตาลนัน้ไดอ้ยู่อาศัย มายมาย
หลายสบิตัว นอกจากนัน้ท่านยังสามรถซือ้ผลไมเ้ชน่ แอปเป้ิล สม้ ใหก้ับนอ้งหมทีีน่่ารัก รอบบรเิวณรวมถงึ

ภายในอาคารยังม ี รา้นอาหาร และรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึไวค้อ่ยบรกิารท่านอกีดว้ย 
 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ ไอนุ อุโปะโปย (พิพิธภัณฑ์ และ สวนไอนุแห่งชาติ) เป็นศูนย์เพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนา

วัฒนธรรมของชาวไอนุ ซึ่งชนเผ่าไอนุถือเป็นชนพื้นเมือง โดยเฉพาะในเกาะฮอกไกโด ทั้งยังมีภาษา 

วัฒนธรรม แตกต่างกับชาวญีปุ่่ นท่ัวไป ภายในพพิธิภัณฑไ์อนุแห่งชาต ินัน้จะถ่ายทอดประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของไอนุ จากอดตีจนถงึปัจจุบันและสู่อนาคต สวนไอนุแห่งชาตน้ีิเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ใน

รูปแบบสัมผัสประสบการณ์ ที่ใหใ้ชสั้มผัสทัง้หา้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองไอนุ ซึง่เตบิโต

ขึน้มาท่ามกลางธรรมชาต ิท่านจะไดสั้มผัสถงึวัฒนธรรมไอนุ ผ่านการแสดงดนตรีและการร่ายร าแบบ

ดัง้เดมิของชาวพื้นเมืองไอนุ กจิกรรมทางวัฒนธรรมอาหาร กจิกรรมการประดษิฐศ์ลิปหัตถกรรมดัง้เดมิ 

และอีกมากมาย สวนไอนุแห่งชาตนิี้ยังเป็นแหล่งที่ชาวญี่ปุ่ นใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลาง

ธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ และยังคงเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมของชาวไอนุอกีดว้ย 
 เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ดา้นออนเซนและบอ่น ้าพุรอ้นอันดับตน้ๆ ของญีปุ่่ น  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ จโิกกุดำน ิหรือ “หุบเขานรก” เป็นบรเิวณที่มีความรอ้นจากปากปล่องภูเขาไฟและยัง

เป็นตน้ก าเนดิของน ้าพุรอ้นและออนเซ็นหลายแหง่ ท าใหเ้มืองโนโบรเิบทสเึป็นเมืองแห่งออนเซนอันดับ

ตน้ๆของฮอกไกโด น าท่านเดนิผ่านเสน้ทางธรรมชาตสิู่ดา้นใน จนถงึจุดชมววิ ที่ท่านสามารถมองเห็น
ปล่องความรอ้น ที่เกดิจากปฏกิรยิาภูเขาไฟ และท่านยังสามารถเดนิตอ่ไปบนสะพานไมล้งสู่ดา้นลา่งเพือ่

รับชมความงามของบอ่น ้ารอ้นอย่างใกลช้ดิ  
 

ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิเดนิชวิบน ถนนโกคุรำคุ แหลง่รวมขายของทีร่ะลกึบรเิวณโนโบรเิบทส ึทีเ่ต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ ผา้ทอมอื สนิคา้แกะสลัก เครือ่งแกว้ ฯลฯ รวมทัง้สนิคา้ประเภท
ขนมและเครือ่งดืม่ รา้นอาหารอรอ่ยๆ รวมทัง้ยังม ีศาลเจา้ ซึง่แมจ้ะมขีนาดเล็ก แตช่าวบา้นก็ใหค้วาม

เคารพนับถอืเป็นอยา่งมาก 
 



 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ โรงแรม *บรกิำรอำหำรหลำกหลำยชนดิแบบ BUFFET wiht KING 

CRAB 
 

 พกัที ่ MAHOROBA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท่้านไดสั้มผัสกับการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกว่าออนเซ็น (Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้การ

อาบน ้าแร่ จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย

ใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

  

วนัที ่6 หลวงพอ่โตบนเนนิเขำแหง่พระพุทธเจำ้ – สนำมบนิชโิตเสะ – สนำมบนินำรดิะ – กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิท่านเยี่ยมชม หลวงพ่อโตบนเนนิเขำแห่งพระพุทธเจำ้ (Hill of the Buddha) ผลงานการสรา้ง

ชิน้เอกของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซ์เกอร์ ที่ถือว่าที่สุด

ของรางวัลของสถาปนกิญี่ปุ่ น โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ที่มีความ

สูงมากถงึ 13.5 เมตร และมีน ้าหนักถงึ 150,000 กโิลกรัม บริเวณโดยรอบสวนนั้นประดับดว้ยดอกไม ้

มากมายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะความสวยของดอกลาเวนเดอร์ในช่วงกลางเดือนมถุินายน จนถงึ

กลางๆเดอืนสงิหาคมของทุกๆปี นอกจากนัน้แลว้ท่านยังสามารถแวะถ่ายภาพโมอาย แห่งญี่ปุ่ นไดท้ีส่วน

แหง่นี้ 

 

13.25 น. น า ท่ า น เ ดินทางสู่  สนำมบินชิโต เสะ  เ หิน ฟ้ า สู่  เ มื อ ง โต เ กี ย ว  โ ด ย เที่ ย ว บินที่  JQ108 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาท ี) 

15.00 น. ถงึ สนำมบนินำรติะ หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 
17.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ZIPAIR เทีย่วบนิที ่ZG51 

21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 
สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน  

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ราคาตอ่ 1 ท่าน) 

วนัทีเ่ดนิทำง 
รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 
(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่) 

Jul 9-14, 16-21, 23-28,  

30-4(Aug) 
66,900 บาท 61,900 บาท 51,900 บาท 8000 บาท 

Aug 6-11, 12-17, 13-18 66,900 บาท 61,900 บาท 51,900 บาท 8000 บาท 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋ เครือ่งบนิ 



 

 

ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 
(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่) 

40,900 บาท 40,900 บาท 35,900 บาท 8000 บาท 

**รำคำนีส้ ำหรบัลูกคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้** 

 
อตัรำนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 
✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามเสน้ทาง (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคา กรณีการปรับขึน้คา่น ้ามันของสายการบนิ) 
✓ ค่ าที่พั กตามที่ ร ะ บุ ใน ร ายกา ร  พั กห อ้ งละ  2  ท่ านหรือ  3  ท่ าน  ตามโ ร งแ รมที่ ร ะ บุห รื อ เทียบ เ ท่ า  

** กรุณาแจง้หอ้งทีค่ณุตอ้งการ กับทางเจา้หนา้ทีต่ัวแทนเพือ่ความสะดวกสบายในการเขา้พัก เชน่ หอ้งแบบ  TWN 
/ DBL / SGL / TRP หากไม่มกีารระบ ุและในกรณีทีห่อ้งพักทีท่่านเลอืกไม่เพยีงพอ ทางบรษัิทขออนุญาตจัดเป็น
เตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก 

✓ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

✓ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่ใชจ้่ายส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทีจ่ะคอยบรกิารท่านตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ ..... กโิลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบนิ) 

✓ คา่วซีา่ญีปุ่่ น & ERFS (ส าหรับลกูคา้พาสปอรต์ชาวไทย) 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 
อตัรำนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นบคุคลนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรดี,  

คา่มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

 คา่สัมภาระทีห่นักเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี)คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (ค านวณจาก

คา่บรกิาร) 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรและกำรยกเลกิ 

1. ในการจองกรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 25,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจากไดร้ับใบแจง้หนี้ พรอ้มส่ง 
หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการจอง  หากไม่มกีารช าระมัดจ าถอืว่าการจองไม่สมบรูณ์ บรษัิท

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่นตามล าดับ 
2. ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ)   
3. หากมีการยกเลกิหรือขอเลื่อนเดนิทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋ วหรือขอคืนค่าทัวร์ทัง้หมดหรือ

บางสว่นได ้เวน้แต ่
3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนตน ไดทั้นกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

                 บรษัิทฯ จะไม่หักคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนตน ไดทั้นกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  
     แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไป  

     ลว่งหนา้  ตามจรงิเท่านัน้ 
3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนได ้
     ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

     และสว่นตา่งของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ(ถา้ม)ี ทางบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ้่ายไป 
     ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม 
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในสว่นมัดจ า 



 

 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
6.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี
การการันตคีา่มัดจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 

ไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 
ไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวร์ ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 
หมำยเหตุ 

 1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหมด 

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการท่องเที่ยว, โรงแรมที่พัก ตามความ

เหมาะสม ซึง่ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ ทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 5. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

 7. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายก่อน

ออกเดนิทางแลว้ 

 8.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และหรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 9.เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ซึง่เมื่อออกตั๋วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิจะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 

 10.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมายังจุดนัดหมาย กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านมาไม่ทันเวลาคณะเพือ่เดนิทาง 

 12.มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 ขอ้ควรระวัง  

 -กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศ กับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ 

 -กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกับทางบรษัิทผูจ้ัด กอ่นตัดสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 -ทางบรษัิท รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ คา่ทัวรท์ี่ช าระกับผูจ้ัด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทาง

และผูจ้ัดไดช้ าระตอ่ใหก้ับทางสายการบนิ โรงแรม และสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ ฉะนัน้

หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณ ี
 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไม่

ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ขึน้ไป 

 หมำยเหตุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 



 

 

 
 

 

 


