
 

 

 

 

 “ ใบไมเ้ปลีย่นสทีีฮ่อกไกโด ”  

Season changed in Hokkaido 
( ก ำหนดกำรเดนิทำง 18 -23 ตลุำคม 2562 ) 
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ไรนน์ชิ ทรำเวล ขอน ำทำ่นสู ่ฮอกไกโด ชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ี    น่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำ ดำอเิซสซึงั อะซำอิ
ดำเกะ ชมธรรมชำตกิำรเปลีย่นสขีองใบไม ้แชอ่อนเซน็ธรรมชำต ิโจซงัเค ออนเซน็ ดืม่ด ำ่ธรรมชำตกิบั บอ่
น ้ำสฟ้ีำ น ้ำตกสฟ้ีำ ทุง่ดอกไมก้ำมฟิรูำโน่  ทะเลสำบชโิกะส ึชอ้ปป้ิงที ่Aeon Mall และชมทัศนยีภำพ
ของเมอืงซปัโปโร ณ Sapporo TV Tower  หอนำฬกิำซปัโปโร เจำะลกึ โรงงำนชอ็คโกแลตชโิรอิ
โคอบิโิตะ  พพิธิภัณฑโ์อะโตโกยำมำ่ สำเก 
ชมิสดุยอดอำหำร ระดบัถนัดศรชีวนชมิ  

 

ภัตตำคำรรำเมน  ชมิภัตตำคำรรำเมนสดุอรอ่ยที ่หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวะ   
ภัตตำคำรภตัตำคำรสำรพัดป ู ทกุเมนูลว้นท ำจำกปฮูอกไกโดทีท่ำ่นจะประทับใจในควำมสด อรอ่ย หวำน   
ภัตตำคำรยำกนิขิขุำปยูักษ์  ทำ่นจะประทับใจในควำมสด, อรอ่ยปยูักษ์ ฮอกไกโดทัง้สำมชนดิ ปทูำรำบะ ปซูไูว ปู

ไข ่ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก  

ภัตตำคำรไคเซก ิ  อำหำรญีปุ่่ น ส ำหรับบคุคลชัน้สงู สบืทอดกำรท ำมำนำนกวำ่ 400 ปี เนน้กำรเขำ้ถงึรสชำตอิำหำร

ตำมธรรมชำต ิ มหีนำ้ตำแตกตำ่งกันไปตำมฤดกูำล   

 
 
 



    ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก (18 ต.ค.) กรงุเทพฯ – ทำ่อำกำศยำนนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด 
21.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ   ชัน้ 4   ประต ู3  เคำนเ์ตอร ์D   สำยกำรบนิไทย โดยมี

เจำ้หนำ้ที ่ไรนน์ชิ ทรำเวล คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ โหลดกระเป๋ำ 
23.45 น. เดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนวิชโิตเสะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG 670 
 

วันทีส่อง (19 ต.ค.) ทำ่อำกำศยำนนวิชโิตเสะ – ทะเลสำบชโิกะส ึ– เขือ่นโฮเฮเคยีว -  โจซงัเกอ ิ      
ออนเซน็ - เมอืงซปัโปโร - โรงงำนชอ็คโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ  - ท ำเนยีบรัฐบำลเกำ่ฮอกไกโด -        
หอนำฬกิำซปัโปโร – หอสง่ทวีซีปัโปโร - ภตัตำคำรยำกนิขิขุำปยูกัษ์ 
เชำ้ เดนิทำงถงึสนำมบนินวิชโิตเสะ และน ำคณะเดนิทำงสู ่ทะเลสำบชโิกะส ึ เรยีกไดว้ำ่ตดิอันดับของ

ญีปุ่่ นในหลำยรำยกำรไมว่ำ่จะเป็น  ทะเลสำบทีม่คีวำมลกึมำกทีส่ดุเป็นอันดับสองของญีปุ่่ น เป็นรอง
ทะเลสำบทะซะวะอีกทัง้ยังเป็นทะเลสำบที่มีภูเขำไฟมำกที่สุดในญี่ปุ่ นเป็นอันดับสอง รองจำก
ทะเลสำบคซุะโระอกีดว้ย  ทะเลสำบชโิกะสสึวยงำมไม่แพท้ีอ่ ืน่ ๆ ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว  ซึง่ถูกโอบ
ลอ้มรอบดว้ยภูเขำไฟนอ้ยใหญ่ และมปีลำชปิปุ หรอืปลำแซลมอนแดงอยู่เป็นจ ำนวนมำก จงึท ำให ้
ปลำชนดินีเ้ป็นสนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงในทอ้งถิน่หรอื OTOP ของทีน่ีเ่ลยก็วำ่ได ้ 

 

เดนิทำงสู ่ เขือ่นโฮเฮเคยีว (Hoheikyo) เขือ่นคอนกรตีโคง้มคีวำมสงู 102.5 ทีเ่ต็มไปดว้ยควำม

อดุมสมบรูณ์ของธรรมชำตอิันงดงำม ทะเลสำบสเีขยีวรอบเขือ่น สถำนทีท่ีป้่องกันไมใ่หเ้กดิน ้ำทว่ม 

และกักเก็บน ้ำประปำของเมอืงซปัโปโร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



น ำทำ่นสู ่โจซงัเค ออนเซน็ แชล่ ำธำรน ้ำพรุอ้นชมธรรมชำต ิตน้ไมแ้ละหบุเขำในยำมใบไมเ้ปลีย่นสี

ไปกับออนเซ็นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ในอทุยำนแหง่ชำตชิกิตสโึทยะ  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 

บำ่ย แวะ สะพำนฟตุะม ิเก็บภำพควำมประทับใจบนสะพำนสแีดงกับทัศนยีภำพของใบไมเ้ปลีย่นส ี               

เดนิทำงสู่ โรงงำนช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ  ( Shiroi Koibito Park) โรงงำนของบริษัท 

Ishiya บรษัิทช็อคโกแลตทอ้งถิน่ ทีม่ ีคุกกี ้Shiroi Koibio ของฝำกทีน่ยิมของฮอกไกโด ( คุกกีเ้นย

สอดไสช้็อคโกแลตขำว ) เดินเล่นเพลดิเพลนิไปกับรำ้นขำยกำแฟ ช็อคโกแลต และมุมต่ำง ๆ 

ทีม่ใีหท้่ำนเก็บภำพควำมประทับใจอย่ำงมำกมำย น ำท่ำนสูศ่ำลำว่ำกำรเมอืงฮอกไกโดหลังเกำ่ 
หรอื อะคะเร็งงะ ( Akarenga )ภำษำญีปุ่่ นแปลวำ่ อฐิสแีดง ใหท้่ำนเก็บภำพบรรยำกำศกับอำคำรใน

สไตลน์ีโอบำร็อคอเมรกิำโดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตสป์ระเทศ

สหรัฐอเมรกิำ   

หอนำฬกิำซปัโปโร ( Sapporo Clock Tower ) สัญลักษณ์เมอืงซัปโปโร อยู่ท่ำมกลำงกลุม่ตกึสงู

สมัยใหม ่สรำ้งขึน้ ปี 1878 ตัง้ในพืน้ทีว่ทิยำลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรอืนนำฬกิำซือ้มำจำกกรุงบอสตัน

ปัจจุบันนี้หอนำฬกิำแหง่นี้ กลำยเป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเกีย่วกับประวัตศิำสตรข์องสิง่กอ่สรำ้ง ชัน้ 1 

จะเกีย่วกับซัปโปโร สว่นชัน้ 2 จะจัดแสดงเกีย่วกับนำฬกิำ ( ค่ำเขำ้ชม 200 เยน กลุ่ม 20 คนขึน้ไป 

180 เยน ) ดื่มด ่ำทัศนียภำพ หอส่งทีวีซัปโปโร สูง 90 เมตร เป็นจุดที่สำมำรถเห็นสวนโอโดริ
ทัง้หมด บรเิวณเมอืงซัปโปโร และรอบๆ เมอืงได ้หอนีจ้ะประดับไฟทัง้ทีต่ัวหอและลฟิตส์องตัวทีว่ ิง่ข ึน้

ลง มนีำฬกิำบอกเวลำเป็นตัวเลขใหท้ำ่นถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภัตตำคำรยำกนิขิขุำปยูักษ์  
( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว.  ถนัดศร ี สวสัดวิตัน ์) 
ทำ่นจะประทับใจในควำมสด, อรอ่ยปยูกัษ์ ฮอกไกโดทัง้สำมชนดิ ปทูำรำบะ ปซูไูว ปไูข ่ทีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดังไปท่ัวโลก  

เขำ้พักทีโ่รงแรม   PREMIER HOTEL TSUBAKI SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันทีส่ำม (20 ต.ค.) อำซำฮคิำวะ – หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวะ – พพิธิภณัฑห์มิะคำมคิำวะ        
       พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยำมำ่ สำเก - Aeon Mall - ภัตตำคำรไคเซก ิ   
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

เดนิทำงสูเ่มอืง อำซำฮคิำวะ (旭川市 , Asahikawa-shi) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกำะฮอกไกโด 

รองจำกเมอืงซปัโปะโระ  เมอืงศนูยก์ลำงของกำรผลติเหลำ้สำเก อำหำรทะเล และรำเมนของญีปุ่่ น  

เทีย่ง น ำท่ำนสู ่หมู่บำ้นรำเมนอำซำฮคิำวะ รำเมนของทีม่รีสชำตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บกำรกล่ำว

ขำนถงึควำมอร่อยมำยำวนำนกวำ่ทศวรรษ หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ไดถ้อืก ำเนดิขึน้ในปี 1996 โดย
รวบรวมรำ้นรำเมนชือ่ดังของเมอืงอำซำฮคิำวำ่ทัง้ 8 รำ้นมำอยูร่วมกันเป็นอำคำรหลังคำเดยีวกัน 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมูบ่ำ้นรำเมง 
( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว.  ถนัดศร ี สวสัดวิตัน ์) 
ชมิสดุยอดรำเมนตน้ต ำรับฮอกไกโดทีท่ำ่นตอ้งชอบในแบบรสชำตดิัง้เดมิ 

 

บำ่ย เดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑห์มิะและน ้ำแขง็คำมคิำวะ (Kamikawa Ice Pavilion) พพิธิภัณฑข์นำดใหญ ่

ทำ่นจะพบกับโลกน ้ำแข็งทีม่อีณุหภมูภิำยในต ำ่ถงึ -20 องศำเซลเซยีส พรอ้มเจอกับอโุมงคน์ ้ำแข็งที่
ประดับประดำดว้ยไฟสวยงำม บำรน์ ้ำแข็ง ถ ้ำจ ำลองหนิงอกหนิยอ้ย  



ชมแกลลอรีใ่ตด้นิทีเ่ต็มไปดว้ยชิน้งำนทีท่ ำมำจำกน ้ำแข็ง และมศีูนยข์ำยของทีร่ะลกึใหท้่ำนไดเ้ลอืก

ซือ้อกีดว้ยเดนิทำงสู ่พพิธิภัณฑโ์อะโตโกยำมำ่ สำเก แนะน ำทำ่นถงึประวตัศิำสตรแ์ละวัฒนธรรม

ของกำรบ่มสำเกในเมอืงอำซำฮคิำวะ นอกจำกสำเกแลว้ ยังมอีุปกรณ์ทีม่คีุณค่ำและงำนเขยีนตัง้แต่

สมัย Edo เชน่ Ukiyo – e งำนเขยีนบนแผน่ไม ้ ชอ้ปป้ิงที ่Aeon Mall ศนูยร์วมสนิคำ้ตำ่ง ๆ มำกมำย      
เดนิทำงสู ่หมู่บำ้นอำซำฮดิำเกะออนเซ็น หมู่บำ้นขนำดเล็กทีเ่งยีบสงบ เปิดใหบ้รกิำรทีพั่กและ
ออนเซ็นชัน้ด ี

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไคเซก ิ   
( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว.  ถนัดศร ี สวสัดวิตัน ์) 
อำหำรญีปุ่่ น ส ำหรับบคุคลชัน้สงู สบืทอดกำรท ำมำนำนกวำ่ 400 ปี เนน้กำรเขำ้ถงึรสชำตอิำหำรตำม
ธรรมชำต ิ มหีนำ้ตำแตกตำ่งกันไปตำมฤดกูำล 
 เขำ้พักทีโ่รงแรม  LA VISTA DAISETSUZAN  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

วันทีส่ ี ่(21 ต.ค.)   น่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำ เดนิส ำรวจธรรมชำต ิดำอเิซสซึงั อะซำอดิำเกะ – เมอืงบเิอะ –  

 บอ่น ้ำสฟ้ีำ – น ้ำตกสฟ้ีำ - ฟรุำโนะ  
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่น น่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำ ดำอเิซสซึงั อะซำอดิำเกะ  และ เดนิส ำรวจธรรมชำต ิเพลดิเพลนิกับ
ภมูทัิศน์ธรรมชำต ิฝ่ังภเูขำอำซำฮดิำเกะ ( Asahidake ) มยีอดเขำทีส่งูทีส่ดุของฮอกไกโดทีค่วำมสงู

ถงึ 2,291 เมตร กำรเดนิทำงสะดวกสบำย  เดนิผำ่น 2 บงึสวยอันไดแ้กบ่งึ Kagami ซึง่มลีักษณะเป็น

รูปหัวใจและขำ้ง ๆ คอืบงึ Suribachi ซึง่มขีนำดเล็กกวำ่ มเีสน้ทำงเดนิตัดผำ่นระหวำ่งทัง้สองบงึ เป็น

จดุชมววิทีส่วยงำมทเีดยีว 

 



 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 

บำ่ย น ำท่ำนชม บ่อน ้ำสฟ้ีำ หรืออำโออ ิอเิคะ (Aoi Ike) บ่อน ้ำชือ่ดังตัง้อยู่เขตชโิรงำเนะ เมืองบเิอะ  

พบกับทวิทัศน์ของตน้ไมย้นืตน้ทีเ่หลอืเพยีงกิง่กำ้นตัง้ตระหง่ำนท่ำมกลำงน ้ำสฟ้ีำใส ทัศนียภำพอัน

สวยงำมชวนฝันไดท้ีน่ี ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกลักษณ์ของบอ่น ้ำแหง่นี้ คอื สำรอลมูเินียมไฮดรอกไซดท์ีเ่จอืปนอยูใ่นน ้ำทีไ่หลมำจำกน ้ำตกชโิรฮิ

เงะ ผสมผสำนกับน ้ำจำกแมน่ ้ำบเิอ ท ำใหเ้กดิอนุภำคแขวนลอย เมือ่แสงอำทติยก์ระทบกับผวิน ้ำ จะท ำ

ใหม้องเห็นเป็นสฟ้ีำ และตอ่ไปที ่น ้ำตกสฟ้ีำ หรอื น ้ำตกชโิรฮเิงะ (Shirohige) เป็นประกำยสวยงำม 

ซึง่น ้ำทีไ่หลลงมำตำมชอ่งวำ่งของหนำ้ผำสงูชันลงสูแ่มน่ ้ำบเิอดำ้นลำ่งนัน้ มลีักษณะคลำ้ยหนวดสขีำว

เป็นเสน้ ๆ จงึไดต้ัง้ชือ่น ้ำตกแหง่นี้วำ่ "ชโิรฮเิงะ" น่ันเอง เอกลักษณ์ของน ้ำตกแหง่นี้คอื น ้ำบำดำลที่

ไหลออกมำจำกรอยแตกของหนำ้ผำ เรียกไดว้่ำเป็นน ้ำตกทีแ่ปลกตำเมือ่เทยีบกับน ้ำตกท่ัวประเทศ

ญีปุ่่ น ในน ้ำยังมแีรธ่ำตโุคบอลตส์ฟ้ีำ จงึเป็นทีม่ำของน ้ำสฟ้ีำแหง่บเิอะน่ันเอง  เดนิทำงสูเ่มอืงฟรุำโนะ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรบฟุเฟ่ต ์
  เขำ้พักทีโ่รงแรม  NEW FURANO PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

  

วันทีห่ำ้ (22 ต.ค.) โรงงำนชสีฟรูำโน่  – ภัตตำคำรชำบ ูชำบ ู– มติซยุเอำทเ์ลต็ - ภัตตำคำรสำรพัดป ู
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 สู่ โรงงำนชสีฟูรำโน่  (Furano Cheese Factory ) เปิดใหช้มขัน้ตอนกำรผลติชีสทอ้งถิ่น  
คำเมมเบริท์(camaembert) ผ่ำนทำงกระจก และสำมำรถลิม้รสตัวอย่ำงชสีในรำ้นคำ้ของโรงงำนได ้

ชสีทีพ่เิศษคอืชสีสดี ำ ทีท่ ำจำกหมกึของปลำหมกึ  ยังมโีรงงำนไอศครมี โรงงำนพซิซำ่ 



เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรชำบ ูชำบ ู
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว ถนัดศร ี  สวสัดวิตัน ์)  

เนือ้ทีน่ ำมำลวกทัง้เนือ้ววัและเนือ้หม ูสไลดบ์ำง เพยีงจุม่ในน ้ำซปุเดอืดๆไมก่ีว่นิำทก็ีสกุไดท้ี ่และยังคง
รสชำตขิองควำมหวำนของเนือ้ไดอ้ยำ่งด ี ยิง่ไดน้ ้ำจิม้ทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้น ้ำจิม้งำบดขน้ๆ และน ้ำจิม้เปรีย้ว
รสจัด ยิง่อร่อยจนแทบหยดุไมไ่ด ้ แตเ่พือ่ควำมสมบรูณ์แบบควรตบทำ้ยดว้ยอดุง้ หรอืขำ้ว ใสใ่นหมอ้
ชำบขูองแตล่ะทำ่นทีม่นี ้ำซปุเขม้ขน้ เตมิผักนดิหน่อยแกเ้ลีย่น  เทำ่นีก็้อ ิม่สมบรูณ์แบบตำมครรลองชำว
อำทติย ์

เขำ้ชอ้ปป้ิงที ่มติซยุ เอำทเ์ล็ต ( MITSUI OUTLET ) แหล่งรวมสนิคำ้มำกมำย หลำกหลำยชนดิทัง้

สนิคำ้แบรนด์เนมทัง้ยุโรป และของญี่ปุ่ น  โดยสนิคำ้มีรำคำถูกกว่ำสนิคำ้ตำมรำ้นท่ัวไป 30-70 % 

แลว้แตช่นดิและชว่งเวลำ    เดนิทำงสูเ่มอืงซบัโปโร 

รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรสำรพัดป ู

 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว.  ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
 ชมิสดุยอดเมนูทีท่กุเมนูลว้นท ำจำกปฮูอกไกโดทีท่ำ่นจะประทับใจในควำมสด อรอ่ย หวำน  

  เขำ้พักทีโ่รงแรม   PREMIER HOTEL TSUBAKI SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่   

 

วันทีห่ก  (23 ต.ค.) ทำ่อำกำศยำนนวิชโิตเสะ - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 เดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนวิชโิตเสะ 

10.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG 671 

15.30 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ พรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 
 

วันเดนิทำง 

 
 

รำคำผูใ้หญ ่    
พักหอ้งละ  2 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก  
1 เด็ก + 1 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่

(เสรมิเตยีง) 

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 
พักหอ้งเดีย่วเพิม่ 

18 – 23 ต.ค. 2562 76,900  74,900  69,900   67,900 16,000  

 

**** คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิ  ณ  วนัที ่ 12 มนีำคม 2562  อำจเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำดน ้ำมันโลกทีป่ระกำศ
โดยสำยกำรบนิ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 
 

อัตรำนีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  * คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร   

* คำ่อำหำรตำมรำยกำร 
* คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  * คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ 

* คำ่หอ้งพักโรงแรม 2 ทำ่นตอ่หอ้ง  * คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

* คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละ 1 ใบ (ไมเ่กนิ 20 กก.) 
* คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    
* คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 

* คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้่ำยตำ่งประเทศ   
* คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัร ์ซึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื ปฏบิตัติำมกนัมำ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
 

กำรช ำระเงนิ   
1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ ำกำรจอง  20,000  บำท/ทำ่น 

2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย  15 วนัท ำกำร 
3)  ทำ่นทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิคุคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลงั 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ  

-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 

-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  
   ( โดยทำ่นไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 
 

หมำยเหต ุ              
1) รำยกำรทอ่งเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น 
2) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่

กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวำมแตกตำ่งกัน ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั

ตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไม่สำมำรถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
3) หำกโรงแรมทีท่ำงบรษัิทฯ ใชไ้มม่หีอ้งพักส ำหรับ 3 ทำ่น (Triple Room) ทำ่นอำจจะตอ้งเปิดหอ้งเดีย่ว (Single) แยกในคนืนัน้ ๆ และ

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 
4) บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศได ้

5) ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีส่ำยกำรบนิอนุญำตใหน่ั้งไดนั้น้จะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำร
บนิก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิ

ได ้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำยโดยอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ

เจำ้หนำ้ทีข่องสำยกำรบนิ ณ ตอนเวลำที ่check in เทำ่นัน้ 
6) บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรทอ่งเทีย่ว สำยกำรบนิ และตัวแทนกำรทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยตำ่ง ๆ 

ทีอ่ยูเ่หนอืกำรควบคมุของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ อำท ิกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลีย่นแปลงก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมช ำต ิฯลฯ 
หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

ฯลฯ และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืงของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอืกำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ ่) จ ำนวนไมถ่งึ 15 ทำ่น 

8) เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 



 

       ใบจองกำรเดนิทำง 

        “ ใบไมเ้ปลีย่นสทีีฮ่อกไกโด ” 

     Season changed in Hokkaido 
        ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 18 – 23 ตลุำคม 2562 ) 

 

ชือ่______________________________    นำมสกลุ    _______________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ซอย______________ถนน________________ ต ำบล/แขวง __________________________ 

อ ำเภอ/เขต _______________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________ 

โทรศัพท_์________________________มอืถอื_________________________Line ID______________________           

E-mail_________________________________________ 

   รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 
 

NO 
NAME / LASTNAME CONTACT สะสมไมล ์

(ROP) 
แพอ้าหาร 

ไมท่านอาหาร ชือ่ – สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ 
 

1. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

2. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

3. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

4. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

5. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
   ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     

O  www.rhinishtravel.com  O รำยกำรครอบจักรวำล O จดหมำยขำ่วไรนน์ชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ......................... 

          

กำรช ำระคำ่มดัจ ำทัวร ์   ทำ่นละ   20,000 บำท 
 

จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (…………………………………………………) 
ผูใ้หญ ่จ ำนวน  __________ ทำ่น      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 
เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น     __________ ทำ่น      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ทำ่น      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ทำ่น 
 

 
 
 
 
 

 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  

ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 

1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ……………………………………………… 

2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 

3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 

4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทำง 

 


