
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

HB 7904  23.05 – 07:55+1 
   - 

2 ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง  
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – ชอ้ปป้ิงถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
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3  

ลานสกชีกิไิซ – เมอืงทา่โอตารุ – คลองโอตารุ 
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ – เมอืงซัปโปโร 

 

   
TMARK CITY SAPPORO 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

4  

  อสิระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วัน 
   TMARK CITY SAPPORO 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

HB 7905  09:55 – 16:35 
   - 

 
วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Asia Atlantic Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7904 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ 
    ออิอนมอลล ์

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
นําท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจํานวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี ้ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวา้ง 
นอกจากนั้นภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้่รักมาขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน้ําซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง 
นําท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอื่น ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยน้ําของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่
ตรงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสัตวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมา
ป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากท่ัวทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ อสิระใหท้่านช ้

อปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณ ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิหลัก
ของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ัวไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม 
และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของสด ผักผลไม ้และอืน่ ๆ มาเปิดขายกันอย่างคกึคัก ซึง่ถนน
แหง่นี้เป็นแนวแบง่เขตระหวา่งยา่นธุรกจิทางฝ่ังตะวันออก กับยา่นรา้นอาหาร และคลับ บาร ์
ทางฝ่ังตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แตปี่ 1972 นับเป็นแหง่แรกของญีปุ่่ นทีจั่ดใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบ
ถาวร และยังมรีะบบทําความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ํ้าแข็งจับจนลืน่ในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย และ
ทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนมายัง ออิอนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Cap-
com games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษี
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สนิคา้สําหรับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหาร
หลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดับเดยีวกัน 
 
 
 

  
 
 
 

 
วนัที3่ ลานสกชีกิไิซ-โอตาร-ุซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่าบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคงุและโรล
จัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยูท่ีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญท่ีส่ามารถน่ังเป็นกลุม่ 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีกํ่าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโม
บวิที่ลากซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตื่นเตน้ไดม้ากเลยทีเดียว และ Sled 
สําหรับพาหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบังคับทศิทางความชา้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 
จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าที่เจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขาย
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ที่
สวยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี 
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นํา
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พักที ่TMARK CITY SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที4่ อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
อสิระใหท้่านท่องเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดทัง้วัน ซ ึง่มสีถานทีท่ ่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
มากมาย ตามรายละเอยีดดา้นล่าง โดยท่านสามารถใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ ทัง้ทาง
รถไฟใตด้นิและรถประจําทาง หรอืจะชอ้ปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมอืงซปัโปโร 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว- อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former Hok-
kaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึ
สไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษที่มหีลังคายอดแหลม
และกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยี์
การบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาที่ดํารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นที่ทําจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็น
หอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นักทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร 
มีความยามถึง  1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมี
สวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตั ้งของหอคอยส่ง
สัญญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึง่สามารถขึน้
ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึง่บรเิวณนี้ในชว่งงาน เทศกาลหมิะซปัโปโร (Hokkai-
do Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 ประจ าปี 2018  (จัดขึน้
ในระหวา่งวันที ่5-11 กมุภาพันธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดู

หนาวสุดยิ่งใหญ่ประจําปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึ้น
ในชว่งเดอืนกมุภาพันธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดรั้บ
ความสนใจจากผูค้นทัง้ในและตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวแห่เขา้ชมงานอย่างลน้หลาม
โดยในปีลา่สดุมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว 
อกีทัง้ยังเป็นกจิกรรมทีไ่ดรั้บความนิยมมากทีสุ่ดของชาว
ญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้  

  - ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาล
เจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด 
สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมา
ประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวน
มารุยามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากรุะบาน 
ในฤดรูอ้น วันที ่14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล 
Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri ซึง่จะแห่
ขบวนไปตามถนน 

  -โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ”(Ishiya Chocolate 
Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตที่
ข ึน้ชือ่ของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมท่ัวทัง้เกาะฮอก
ไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ําหรับ
ใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่
ของเล่นยอ้นยุคที่ทําใหคุ้ณ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยู่ในใจ 
และรูส้กึเหมือนยอ้นเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง  และ
แนะนําใหท้่านชมิชา หรือกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่ง
ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ บรเิวณชัน้ 2 ของ
อาคารทรงสไตลย์โุรป  
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สถานทีช่อ้ปป้ิง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แตยุ่คบกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่าย
ซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 
200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก
และตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช ้

งานไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง
ซปัโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร
แยะเต็มไปหมด อันนี้แลว้แต่พีช่อบแลว้ครับวา่อยากทาน
อะไร  แต่สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ra-
men Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตาม
ความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเครา
ตา่ง ๆ 
อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง และเย็นตามอธัยาศยั 
เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พักที ่TMARK CITY SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที5่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

09.55 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,500.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

28 ม.ค.-01 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 

29 ม.ค.-02 ก.พ.61 25,900.- 25,900.- 8,900.- 

11-15 ก.พ.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

12-16 ก.พ.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

18-22 ก.พ.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

19-23 ก.พ.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

25 ก.พ.-01 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

26 ก.พ.-2 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

04-08 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

05-09 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

11-15 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

12-16 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 
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18-22 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

19-23 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

25-29 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

26-30 ม.ีค.61 29,900.- 29,900.- 8,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ ** 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการ

บนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆใน
กรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัด

หยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ 
ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน  


