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ก ำหนดกำรเดินทำง  : วนัท่ี 22 – 27 ธนัวำคม 2560 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ 

 

20:00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณำสังเกตป้ำยรับคณะเดินทำง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 

 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบท็สึ  - จิโกกุดำน ิ(หบุเขำนรก) – ฟำรม์หมี (รวมตัว๋ค่ำเขำ้) – ทีพ่กั                     
 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้แร่ที่

มีช่ือสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงได้มีแหล่งก าเนิดน ้าออนเซ็น  

ออนเซนโนโบริเบทส ึเป็นผลพลอยได้ที่เกดิจากการระเบิดของปาก

ปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆ

นาทีจะมีน ้าร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร และน ้าที่ไหล

ออกมากร้็อนมาก วัดสงูสดุได้มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทาง

จนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆเตม็ไปด้วยไอน า้จนไม่สามารถ

มองอะไรเห็น และจากหอคอยเรากส็ามารถมองเห็นการพุ่งตัว

ขึ้ นมาของแก๊สภูเขาไฟ  และน ้าร้อนได้พร้อมกับได้กล่ินของ

ก ามะถัน   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จิโกกุดำนิ หรือ หุบเขำนรก 

… มำจ้องตำกนัสกั 1 นำทีไหม? ณ หุบเขำนรก… (ฉำกหนึง่ใน

ภำพยนตรแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) น าท่านเที่ยวชม บ่อ

โคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไป

ตามเนินเขาเพ่ือสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้าซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้

ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก... 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (1)  
 

บ่าย จากน้ันน า น าทา่นเดินทางสู่ ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิด

อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันน้ีได้

กลายเป็นสตัว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเตม็ท ีอสิระให้ทา่น

ได้ถ่ายรูปความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลที่จะคอยมาขอ

อาหาร อย่างน่ารักน่าชัง  อสิระให้ทา่นได้เลือกชมและซ้ือของที่

ระลึกต่างๆของที่ น่ีกับเวอร์ช่ันหมีสีน ้าตาลที่ มีหลากหลาย

อริิยาบถ 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)    
 

ทีพ่กั   โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดบั 4 ดำว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           *******   หอ้งพกั มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กบั Western Style หอ้งไม่สำมำรถกำรนัตี  

                              ไดว่้ำจะไดห้อ้งแบบไหน ข้ึนอยู่กบัโรงแรม จดัใหห้รือทีม่ีหอ้งว่ำง ******* 
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หมำยเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด
เหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่น า้แร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการ

ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังมีน า้

มีนวล ตามอธัยาศัยหรือทา่นเลือกพักผ่อนในห้องพัก 

 
 

วนัทีส่ำม       อิวำนยั - เมืองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนำฬิกำไอน ้ ำ– โรงงำนช็อกโกแล็ต – เขำ้ทีพ่กั       

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (3) 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ช่ือว่า 

"เมืองแห่งภูเขา"  แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 

เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.

1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ี

ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสนิค้าในตัวเมือง

โอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อม

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามตลอดทาง    จากน้ันน าท่านชม โรงงำนแกว้ ให้ท่านได้

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่ มีเสียงของเมืองโอตารุ    

ท่านจะได้ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง ที่ท  ามาจากแก้ว

มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจ าเลือกชม พิพิธภณัฑ์

กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจท าให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่ง

น้ี มี      เพี ย งตึ ก เดี ย ว  แ ต่ จ ริ งๆ แ ล้ ว  Otaru Music Box 

Museum แห่งน้ีมีอยู่ด้วยกันถึง   6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย 

Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สดุ และใกล้กันมี 

หอนำฬิกำไอน ้ ำ อยู่ด้านหน้าซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆกต้็องแวะเกบ็ภาพที่ระลึก ด้านในมี

ด้วยกัน 3 ช้ัน เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซ้ือมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน 

ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน ้าชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้อย่างเก๋ไก๋

เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซ่ึงต้องขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique 

Museum ต้ังอยู่เฉียงจากตึกหลักซ่ึงต้องข้ามถนนมา ในส่วนน้ีแสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายช้ินท า

จากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางช้ินเราแทบไม่เคยเหน็ โชว์กลไกการท างานภายในของกล่อง

ดนตรี และยังมีการเปิดให้ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเคร่ืองดนตรีช้ิน เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. 

รอบละ 15 นาทด้ีวย...  
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  
 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอชิิยะ(Ishiya) 

เจ้าดัง ต้นต ารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นช่ือ อย่างขนม 

Shiroi Koibito  ที่ น่ี นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกันเข้ามาชม

โรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อิสระให้ท่านเดินชมห้องต่างๆ 
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ตั้งแต่ห้องโชว์กล่องเกบ็ชอ็คโกแลต ถ้วยน า้ชาจากองักฤษ ฯลฯ ให้ถ่ายรูปได้ตามใจชอบ และซ้ือเป็น  
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)    
 

ทีพ่กั   โรงแรม JOZANKEI HANAMOMIJI HOTEL (ระดบั 4 ดำว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ ่        ศำลเจำ้ฮอกไกโด - ตึกรฐับำลเก่ำ – สวนสำธำรณะโอโดริ - หอนำฬิกำ – ชอ้ปป้ิงที ่เจ อำร ์ทำวเวอร ์

                อ่ิมอร่อยกบัเมนูพเิศษ!! บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์3 ชนิด และ ป้ิงย่ำง ซูชิ ซำชิมิ ทำนไม่อั้น 
 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ของโรงแรม  (6) 
 

น าท่านสักการะ ศำลเจ้ำฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุ
เก่าแก่ถึง 140 ปี ซ่ึงแต่เดิมศาลเจ้าน้ีมีช่ือว่าศาลเจ้าซัปโป

โร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก 

เพราะเช่ือกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์

เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมา

ตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดังน้ันคนท้องถิ่นจึงนิยมไป

สักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจด้วย    
จากน้ันน าท่านชม ตึกรฐับำลเก่ำ เมืองซปัโปโร ตึกรัฐบาล

เก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อยกว่าปี 
ต้ังอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็นกอง 
อ านวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารน้ีถือเป็น

อาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่า หรูหรา

ที่สดุ อดีตเคยใช้เป็นกอง อ านวยการ ของข้าหลวงใหญ่และ

เป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้

ชนรุ่น หลังได้ศึกษา    น าท่านสู่ สวนสำธำรณะโอโดริ 

(Odori Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซ่ึงแบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้ มีถนนสาย

หลักตัดผ่านโดยรอบส าหรับเป็นจุดเช่ือมต่อไปยังสถานที่ส าคัญ และแหล่งท่องเที่ยวอันเล่ืองช่ืออื่นๆ ของ

เมือง โดยมี หอโททัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ต้ังอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน 

เน่ืองจากเป็นหอโทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญ่ีปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร  

จากน้ันน าท่าน ชมหอนำฬิกำ (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดย

มีตัวอาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้างมาต้ังแต่ปี1878ซ่ึงเดิมเป็นเป็นวิทยาลัยฝึกอาชีพการท าเกษตรกรรมส าหรับ
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ชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881จึงได้มีการสร้างนาฬิกาเพ่ิมเติมในส่วนบนสดุของของอาคารปัจจุบันเปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์ขนาดเลก็อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค ่าคืนกจ็ะมีการเปิดไฟส่องสว่างเป็น
การเพ่ิมเติมสสีนัให้กบัอาคารเก่าเหมาะแก่การเกบ็ภาพเป็นที่ระลึก  
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7)  
 

บ่าย จากน้ันให้ท่านช้อปป้ิงได้อย่างเตม็อิ่มหรือจะชมวิวทิศทัศน์ จากมุมสูง ที่ อำคำร JR TOWER เจอำรท์ำว

เวอร ์เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง

ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ ช้ัน 38 

เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร 

จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้ง

กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์

ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ 

ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ช้ัน 10 เป็น

ศูนย์รวมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อย

ไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
 

ค ำ่           รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8)  พิเศษ!! ....เมนู ขำปูยกัษ ์บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อดงัของฮอกไกโดพรอ้มน ้ ำจ้ิมรสเด็ด รำ้นอำหำร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) 

อาหารกม็ีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต่ หอย

นางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น า้ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮ

ไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด น่ันเอง 
ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA  ROYNET  SAPPORO  หรือ เทียบเท่ำ (ระดบั 4 ดำว)  
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วนัทีห่ำ้          คิโรโระรีสอรท์ –  ข้ึนกระเชำ้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขำ Asari  (KIRORO Lover’s Sanctuary  

                   ขอควำมรกั สัน่ระฆงั ตำมรอยหนงั แฟนเดย ์“แฟนกนัแค่วนัเดียว”) - สนุกสนำนกบักิจกรรม  

              SNOW PARK  2 ชัว่โมง  -  อิสระตำมอธัยำศยั 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (9) 
 

คิโรโระ รีสอรท์ มีจุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะใน
แบบ power snow ซ่ึงเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเย่ียมระดับ
โลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด โฮเตล็ 

แอนด์  รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะ คิโรโระ  ทริบิวท ์
พอร์ตโฟ ลิโอ โรงแรมหรูภายใต้แบรนด์   “ทริบิ วท ์
พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน 
ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่อยู่ติดลานสก ี นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสกีช้ันน า
ของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผู้น าของสกรีีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance  
เครือข่ายสกีช้ันน าในอเมริกา     จากน้ันน าคณะทุกท่าน นัง่กระเช้ำกอนโดล่ำ ระยะทางประมาณ 4 

กโิลเมตร   (ใชร้ะยะเวลำประมำณ 20 นำที) น าทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขำอำซำริ (ASARI) เพ่ือไปสั่นระฆัง

แห่งความรัก “ระฆังแห่งควำมรกั” สุดโรแมนติกมีความเช่ือว่า…ถ้าใครได้ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับ

ความรักจะสมหวัง   อกีทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอกีด้วย“เพยีงเขย่ำระฆงัใหด้งักงัวำน ตั้งสติ...แลว้

ขอพร มำลุน้ว่ำคุณจะสมหวงัหรือไม่ ”  (ฉำกหนึง่ในภำพยนตแ์ฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ท่านสามารถสนุกสนานกบัการการเล่นสก ีหรือ สโนว์บอร์ด (ไม่รวมค่ำเช่ำชุดและอุปกรณก์ำรเล่น

สกี หรือ สโนบอรด์)    
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบ คูปอง @ 1,000 เยน ต่อท่ำน ( 10) 
 

จำกนั้นน ำคณะเดินทำง “ชมโบสถแ์สนโรแมนติก” ฉำกทีพ่ระเอกเด่นชยั ขอนำงเอกนุย้ แต่งงำน ท่ำนก็

สำมำรถเขำ้ชมไดแ้ละเก็บภำพไวเ้ป็นทีร่ะลึก จำกนั้นน ำคณะ เขำ้สู่ Snow Park เพือ่เล่นกิจกรรมต่ำงๆ

ฟรี !! โดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำย อำทิเช่น Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana. 

 (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภมูิอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
จำกนั้นใหท่้ำนอิสระตำมอธัยำศยั ไดส้นุกสนำนกิจกรรมต่ำงๆมำกมำยภำยในรีสอรท์ คิโรโระแห่งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00น. คณะพบกนัทีจ่ดุนดัหมาย……. 
จากน้ันน าทา่นเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร น าท่านิอสระช้อปป้ิง ตลำดถนนคนเดินทำนูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง

เก่าแก่ที่สืบทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้า

ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย.... (เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง)   

                   (หมำยเหตุ : ไกดค์อยบริกำรและใหค้วำมสะดวกพรอ้มค ำแนะน ำกบัลูกคำ้ทุกท่ำน) 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA  ROYNET  SAPPORO  หรือ เทียบเท่ำ (ระดบั 4 ดำว)  
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วนัทีห่ก         สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ของโรงแรม  (11) 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซ่ เพือ่ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภำระ.... 

10.00 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

15.50 น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

 

อตัรำค่ำบริกำร : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน (TG) 

วนัท่ี  22 – 27 ธนัวำคม 2560 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน รำคำ/ท่ำน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 61,900.- 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  61,900.- 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม)  59,900.- 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 57,900.- 

เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น       (ไม่มีเตียงเสริม) 12,900.- 

พักห้องเด่ียว  10,900.- 

กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หักเงิน 15,000.- 

 

หมำยเหตุ 

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

อตัรำนี้ รวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 29 / 8 / 2560) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
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อตัรำนี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่ำทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัละ 200 บำท X 6 วนั  =  1,200 บำท/ลูกคำ้ 1 ท่ำน / ทริปกำรเดินทำง) 

 ค่ำวีซ่ำเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกกำรยกเวน้วีซ่ำใหแ้ก่ประเทศไทย ท่ำนล่ะ 1,850 บำท 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 

 

 

 

 

กำรช ำระเงิน 
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 25 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณำจัดส่งเอกสำรส ำหรบัยืน่วีซ่ำก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะค่ะ 
 

เงือ่นไขกำรยกเลิก  

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก 

    การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่ม ีการคืนเงินทั้งหมดไม่ 

    ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ า 

    ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra  

    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ เตม็จ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 10 จาก 10 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมำยเหตุ 

 การเดนิทางในคณะนี้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 35 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ออกเดนิทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดนิทาง  

 ในกรณทีี่ทางสายการบนิมกีารเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเตมิ ราคานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบนิ...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่า

ทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออก

เดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบนิให้แก่ท่าน) 

 หากมเีพ่ือนหรือญาตขิองท่านต้องการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะน ากรณุา

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควร

ตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝาก

กระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณปิีดกรุป๊การขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคินืเงินมดัจ าทุกกรณ ี 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินใน

ส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับ

ราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน

และตามตารางบนิของสายการบนิ  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะไม่

รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการ

แบบผู้จัดเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มเีงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษัทขนส่ง 

หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ

ค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี  านาจของผู้

จัดก ากบัเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ กรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณา

ในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจาก

การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง และกรณอีื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้น

เคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร 

และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มกีฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนื้อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ 

เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับใน

อตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


