
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วนัศุกร์ที ่10  เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  - - - 

วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สนามบินอินชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่อน ้าสีฟ้า– 
น ้าตกชิโรฮิเงะ – นิงเก้ิลเทอเรส 

- -  

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63 กิจกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขา
นรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ 

   

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 ข้ึนกระเชา้อุสุซงั – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี– ร้านเคร่ืองแกว้คิตะอิจิ – โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุยเอาทเ์ลท  

   

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาวา่การ
เก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอ
โดริ – ยา่นซูซูกิโนะ 

   

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 พิพิธภณัฑโ์ดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce –  
สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

 - - 



 

 
 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข  6 เคาน์เตอร์ M โดยสายการบิน โค

เรียนแอร์ (Korean Air)  พบเจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สัมภาระแก่ท่าน 

23.35 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 652 
 

 
 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
10.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินชิโตเซะ  ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 765 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน ้ าท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีก าลงัมีช่ือเสียง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ภูมิภาคฮอกไกโด มีลกัษณะ
เป็นบ่อน ้ าสีฟ้าสดใสกวา่บ่อน ้ าตามธรรมชาติทัว่ๆ ไป ซ่ึงสีฟ้าท่ีเห็นน้ีเกิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญหลงัการ
สร้างเข่ือนเพื่อป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริเวณใกลเ้คียง โดยน ้ าส่วนท่ีถูกกั้นออกจาก
เข่ือนนั้นเกิดเป็น Blue Pond จากนั้นพาท่านชม น ้าตกชิโรฮิเงะ(Shirohige Waterfall) น ้ าตกแห่งน้ี
ติด 1 ใน 5 ของน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ความสูงประมาณ 30 เมตร ส่ิงท่ีเป็นไฮไลทข์องท่ีน่ี
ก็จะเป็นน ้ าท่ีไหลลงมานั้ นเป็นน ้ าบาดาลท่ีออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น ้ าบิเอะ 
นอกจากนั้นยงัมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น ้าท่ีเป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดข้ึนจากแร่โคบอลต ์

 น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่  นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) จุดรวมของฝากเมืองฟุระโนะ ซ่ึงท่ีน่ี
ประกอบไปดว้ยทางเดินไมแ้สนน่ารักและร้านขายสินคา้ท่ีระลึกประดบัไฟสวยงาม รวมถึงร้านขนม
สไตล์ฮอกไกโดเรียงรายกนัไป โดยนิงเก้ิลเทอเรซแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นล่างของโรงแรม New Furano 
Prince Hotel โดยท าเป็นกระท่อมเป็นหลงัๆ ตั้งอยูบ่นเนินท่ามกลางป่าไมท่ี้ร่มร่ืน ภายในร้านจะมีคนมา
ท างานฝีมือใหดู้แต่ละช้ิน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) พเิศษ ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ รวมทัง้ขาปูไม่อ้ัน  
ทีพ่กั  NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญีปุ่่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึง
ช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

หลังอาหาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม ณ   New Furano Hotel ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทท่ี
สมบูรณ์แบบในระดบั 4 ดาว นอกจากนั้นภายในรีสอร์ทยงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับหิมะในแบบต่างๆ 

วนัศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  

วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สนามบินอนิชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่อน า้สีฟ้า– น า้ตกชิโรฮิเงะ – นิงเกิล้เทอเรส 

วนัอาทติย์ที่ 12 เม.ย. 63 กจิกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ 



 

มากมาย อาทิเช่น การเล่นกระดานไถ หรือข้ึนกระเช้าข้ึนไปชมความงามของทัศนียภาพด้านบน 
(กิจกรรมข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ และไม่รวมค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมทุกชนิด)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (3) 
 หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น

เมืองตากอากาศท่ีมีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม หุบเขานรกจิโกคุ
ดานิ (Jigokudani) ถือเป็นแหล่งตน้น ้ าของย่านออนเซ็นช่ือดงัแห่งเมืองโนโบริเบทสึซ่ึงอยู่ถดัลงไป
ทางดา้นทิศใตข้องหุบเขา โดยหุบเขานรกจิโกคุดานิน้ีเป็นภูเขาไฟท่ีปะทุเม่ือ 10,000 ปีก่อน จนเกิดเป็น
แหล่งน ้ าพุร้อนซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุก ามะถนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและบ่อโคลนอุณหภูมิสูงท่ี
กระจายอยูท่ ัว่บริเวณ กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชมธรรมชาติและแหล่งออนเซ็นท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจจาก
ความงามของม่านไอน ้ าท่ีพุ่งข้ึนมาปกคลุมไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya  
Lake) ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จงัหวดัฮอกไกโด ทั้งยงัเป็นหน่ึงในทะเลสาบยอด
นิยมของเกาะ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาปีละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นคน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม ดว้ยวิวทิวทศัน์ของภูเขาโยเท และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ  ทะเลสาบนั้นก็มีทั้ง
น ้ าพุ ร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของท่ีระลึกตลอดสองข้างทาง โดยช่วงเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไมไ้ฟ จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัรคาร (4) 
ท่ีพกั  TOYA SUN PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญีปุ่่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึง
ช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 
 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (5) 

หลังจากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่าเข้า)  ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ของ 
ทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซงั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมือง
ท่าหลกัของอ่าวอิชิคะริ บริเวณดา้นหลงัของเมืองนั้นถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาถึง 3 ดา้นดว้ยกนั จากนั้นจึง
เป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท าให้บา้นเรือนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามไหล่เขา และท าให้ท่ีน่ีกลาย
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  จากนั้นน าท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ซ่ึงในอดีตเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเลเพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้ 
แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงไดบู้รณะปรับปรุงให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากนั้นริมสองฝ่ังคลองยงัเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากคลองมากนกั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (6) 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 ขึน้กระเช้าอุสุซัง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี– ร้านเคร่ืองแก้วคิตะอจิิ –  
   โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – มิตซุยเอาท์เลท 



 

บ่าย หลงัอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Musix Box Museum) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น ท่ีภายในเต็มไปดว้ยรูปแบบ ขนาด และ
ประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตวัอาคารหลงัน้ีก่อสร้างดว้ยก าแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างสไตล์
เรเนซองส์ ส่วนดา้นหน้าของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกาไอน ้ าท่ีจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 15 นาที และทุกชัว่โมง
จะดงัเป็นพิเศษ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ร้านเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass Museum) 
แบรนด์เคร่ืองแกว้ชั้นน าของโอตารุ โดยโรงงานเป่าแกว้คิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแกว้
คุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมาอย่างยาวนานโรงงานแห่งน้ีมีประวติัเก่าแก่นบัร้อยปี  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) (รวมค่าเขา้)  
ซ่ึงภายในระกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดย
อาคารซ่ึงเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งใหเ้หมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมี
การจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม โดยจ าลองโรงงานและขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นยงั
สามารถชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ีผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดท่ี้น่ี    
จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาท์เลท (Mitsui Outlet) แหล่งรวมร้านคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงรวมทั้ งสินค้าแบรนด์ดังทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale Kors , 
Salvatore Ferragamo , Jimmy Choo , Bally , Versace , Polo Ralph Lauren , Nike , Adidas , 
Onitsuka Tiger , Kate Spade , Tory Burch 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (7) 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (8) 

หลงัอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซ่ึงเป็นศาลเจา้มีอายุเก่าแก่ถึง 
140 ปี ชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผู ้
พิทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรั์กษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดงันั้น
คนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสักการะ หลงัจากนั้นน าคณะช้อปป้ิง ณ ตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดกลางขายส่ง
เมืองซปัโปโร เป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสขา้วหนา้อาหารทะเล หรือซูชิท่ีใช้
อาหารทะเลสดๆ ท่ีเพิ่งซ้ือมาในตอนเชา้จากสถานท่ีต่างๆ ในฮอกไกโดอยา่งเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูห่น้า
ร้านไดรั้บความนิยมท่ีสุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกบัความอร่อยท่ีมีเฉพาะในตลาด
เท่านั้น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (9) 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านผ่านชมความงามของ ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด (Hokkaido Government) 

ซ่ึงเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกท่ีเลียนแบบมาจากศาลาวา่การรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใชอิ้ฐ
แดงในการก่อสร้างมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น โดยตึกน้ีถูกใชง้านมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 80 ปี ตั้งแต่สมยั

วนัองัคารที่ 14 เม.ย. 63 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโระ – 
สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกโินะ 



 

ผูว้า่การคนแรกของฮอกไกโด ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีมีการบูรณะใหม่หลงัจากท่ีถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 
2454 ทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาซัป
โปโระ (Sapporo Clock Tower) ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ ตั้งอยูถ่ดัจากอาคารวา่การเก่าเมืองฮอกไกโด 
เป็นอีกหน่ีงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีก
แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารสร้างด้วยไมท้าสีขาว หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ 
(Odori Park) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร โดยมีหอโทรทศัน์ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็นจุด
สังเกต ภายในมีสวนดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ น ้ าพุ และงานประติมากรรมกลางแจง้ต่างๆ นอกจากน้ียงั
เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเทศกาลส าคญัต่างๆ ของเมือง อยา่งเช่นเทศกาลดอกไมน้านาชาติในช่วงฤดู
ร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้หลังจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ย่านซูซูกิโนะ
(Susukino) ซ่ึงถือเป็นย่านท่ีคึกคัก มีชีวิตชีวา และเป็ฺนย่านบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้ งอยู่ในย่านแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่
แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมาเดินชิลและด่ืมด ่าบรรยากาศเมืองยามค ่าคืน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (10) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (11) 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบิน นิวชิโตเสะ  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (Doraemon 
Sky Park) (ไม่รวมค่าเข้า) ท่านสามารถถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทมแ์มชชีนท่ีใหทุ้กท่าน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของการ์ตูนโดราเอม่อน และยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขายของท่ีเก่ียวกบัโดราเอม่อน เช่น 
ร้านกาแฟท่ีจะขายขนมไทยากิซ่ึงเป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ และยงัมีโซน
ห้องสมุดจะมีหนงัสือการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงและชม  โรงงานช็อกโก
แล็ต Royce แบรนด์ช็อกโกแลตช่ือดงั มีช่ือเสียงเร่ืองความอร่อย เป็นท่ีรู้จกักนัดีทั้ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ท่ีน่ีเป็นท่ีแรกท่ีเปิดเป็นโรงผลิต และ 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

14.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนิวชิโตเสะ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์(Korean Air) ดว้ยเท่ียวบินท่ี 
KE 766 

17.15 น. เดินทางถึง สนามิบนอินชอน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
19.45 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 659 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 พพิธิภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแลต็ Royce – สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 



 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง 10 – 15 เมษายน 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน) 59,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 59,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตียงเสริม) 56,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 53,999 

พกัห้องเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 8,000 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 35,999 
**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง** 

 

อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยดั  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัหอ้งละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหวา่งการเดินทาง ทั้งน้ีสัญญาณอาจข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 

ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ  ค่ารักษาพยาบาล
เน่ืองจากอุบติัเหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอาย ุ80 ปีข้ึนไป แนะน าใหซ้ื้อ
ประกนัการเดินทางเพิ่มเติม) 

 
ค่าน ้าหนกักระเป๋า สายการบินโคเรียนแอร์  (Korean Air) ก าหนดสัมภาระท่านละ 1 ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 23 
กิโลกรัม  

 ค่าไกดน์ าเท่ียวใหค้วามสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

 ค่าทิปไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาส าหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 



 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วนั เก็บค่าใชจ่้าย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

 

ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษทัฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมี
การแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษทัฯนั้น ทางบริษทัฯสามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้
เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 

การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจบ็ป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์
ได ้ท่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใน
การคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวาง
มดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 
คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่าน และทางบริษทัฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ   การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

การส ารองทีน่ั่ง 

 
บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 1 
วนั  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้า
เงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวได ้



 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
ธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

  
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น   การน า
ส่ิงของผดิกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผดิกฎหมาย 

 
ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

 
ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (Long Leg) ท่านท่ีประสงคจ์ะนัง่ท่ีนัง่ดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคา้น์เตอร์
เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ีสนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่า หรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 

  
ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทาง
บริษทัฯจะท าการเช็คกบัสายการบินก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่ กรณีเปล่ียนได้
จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 
หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถาม
กบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผดิชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหวา่งการ
เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่าน
ไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่
สามารถรับผดิชอบใดๆหากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว
อนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของ
ผูเ้ดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  

ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจ านวน
มากตามร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาว
ทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงค์



 

แอบแฝงอ่ืนๆ เช่น การคา้แรงงาน , การคา้ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , 
การโจรกรรม , การขนส่งอาวธุสงคราม , การก่อการร้าย และอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทั
มิไดมี้ส่วนรู้เห็นเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   


