
 

 

 

 
               

           
 

** 4 งาน เทศกาลหิมะซัปโปโรและอาซาฮิคาวะ, เทศกาลแสงเทียนโอตารุ, เทศกาลน้้าแข็งเมืองโซอุนเคียว 

** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” 

** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 

** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ” 

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น 

** บริการท่านด้วยน้้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

 

ก้าหนดการเดินทาง 5-9 / 6-10 / 7-11 กุมภาพันธ์ 2513 (วันมาฆบูชา) 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวนแจ้ง ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองต๋ัวด้วยค่ะ) 

 

 
 
 
 
 



 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิชโิตเซ ่

 

21.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์9-10 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - เทศกาลหมิะซปัโปโร (โอโดรปิารค์) - ชอ้ปป้ิงยา่น

ทานกูโิคจ ิ+ ยา่นซูซูกโินะ 

 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

/ เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 [บรกิารทา่นดว้ย >> เซ็ตอาหารรอ้นเมนไูก+่น า้ด ืม่บนเครือ่ง มือ้เชา้ ส าหรบัทกุทา่น ] 

 

08.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู ่“โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ หรอื ชโิรอโิคอบิโิตะพารค์” ที่ถอืเป็นของฝากทอ้งถิน่ที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดนิชมอปุกรณ์การผลติยคุแรกเริม่ แบบจําลองของโรงงาน และ

กระบวนการผลติ รวมทัง้ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาของผลติภัณฑน์ม พรอ้มทัง้เลอืกชมิ และเลอืกซือ้ช็อคโกแล

ตแบบตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

 จากนัน้นําทา่นเขา้ชม “ท าเนยีบรฐับาลเกา่” เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลัง 

โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกว่า 

2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 

80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไป ทีทํ่าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึแดงหลังนี ้

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม “งานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโร” ประจําปี 2020 (Sapporo Snow Festival) จัดขึน้ในชว่งวันที ่4-11

กุมภาพันธ์ 2020 เป็นระยะเวลาทัง้หมด 8 วัน โดยภายในงานจะมกีารจัดแสดงโชวผ์ลงานแกะสลักน้ําเเข็ง

มากกวา่ 200 ช ิน้ และประดับดว้ยแสงไฟหลากสสีนัสวยงาม 

 จากนัน้นําท่านชม “สวนโอโดร”ิ หรอื “Odorikoen” ทีเ่ป็นทัง้สวนและถนนทีต่ัดผ่านยา่นใจกลางเมอืงจาก

ตะวันออกไปตะวันตก เป็นสถานทีจั่ดเทศกาลหมิะระดับโลก ซึง่มกีารแขง่ขันประกวดประตมิากรรมน้ําแข็งจาก

นานาประเทศ รวมถงึประเทศไทยทีไ่ดเ้ขา้รว่ม อกีทัง้ยงัเคยไดรั้บรางวัลชนะเลศิในเทศกาลนี ้ 

 

   
 

 จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงยา่น “ทานกูโิคจ”ิ ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถา่ยรปู ของฝากของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งสําอางค ์เป็นตน้ และ “ยา่นซซึกึโินะ” 

(SUSUKINO) ซึง่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ อปุกรณ์อเิลคทรอนคิส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยังเป็น

แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายนับพันเต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วนักชมิ อกีทัง้ยังมรีา้นรวงทีข่ายราเม็งมากมายจน

ไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรอื “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่รา้นราเม็งใจกลางเมอืงซปัโปโร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

@ เลอืกซือ้เมนูเสรมิ : บฟุเฟ่ตอ์ ิม่ไมอ่ัน้ “สดุยอดอาหารทะเล ปยูกัษ์ 3ชนดิ” จา่ยเพิม่ทา่นละ 1,900 บาท  *** 

พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟร ี// 4-6ขวบ 50%*** บรกิารดว้ยอาหารทะเลนานาชนดิ อาท ิสดุยอดอาหารทะเล

ของฮอกไกโด “ป ู3 อยา่ง” ทัง้ ปสูไุว ปขูน และปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตัวโต กุง้ทะเล ใหท้่านไดล้ิม้

ลองรสชาตสิดใหมจ่ากทะเล อกีทัง้ยงัมเีนือ้หม ูเนือ้วัว ชัน้ด ีพรอ้มผักสดๆ บรกิารแบบอิม่ไมอ่ัน้  

**กรณุาแจง้ซือ้บรกิารเสรมิดังกลา่วกอ่นเดนิทางเทา่นัน้...เพือ่ยนืยนัการไดรั้บบรกิารและราคาตามทีร่ะบ*ุ* 



 

 พกัที ่ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

   

 
วนัทีส่าม ตลาดปลานโิจ - เนนิพระพุทธเจา้ - มติซุย เอาทเ์ล็ต - เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว - ออนเซ็น+ขาปู

ยกัษไ์มอ่ ัน้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทา่นสู ่“ตลาดปลานโิจ” ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ ปี 

ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้ักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่น

ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้ส่วน

ใหญจ่ะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้

ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอ่น 

จากนัน้นําทา่นชม เนนิพระพุทธเจา้ ตัง้อยูท่างทศิใตข้องเมอืงซปัโปโร ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งช ิน้เอกอกี

ช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนกิชาวญีปุ่่ น มลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงู

มากถงึ 13.5 เมตรและมน้ํีาหนัก 1500 ตัน บรเิวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม โดยเฉพาะในชว่ง

ฤดูรอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่ง สรา้งไวเ้พือ่

เป็นพทุธศลิป์ใหค้นรุน่ตอ่ๆไป เพือ่สกัการบชูา 

   
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

นําทา่นสู ่“หา้งมติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลก อาทิ

เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชายและ

เด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อสิระ

ทัง้ชอ้ป และ ชมิตามอธัยาศัย  

จากนั้นนําท่านร่วม “งานเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว” ที่ใชพ้ื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนว

แม่น้ําอชิคิาร ิเพือ่จัดแสดงประตมิากรรมน้ําแข็งและหมิะรูปทรงต่างๆ น้ําแข็ง อุโมงคน้ํ์าแข็ง โดมน้ําแข็ง 

แบบบา้นอกิลูของชาวเอสกโิม รวมถงึถ้ําทีม่ทีางเดนิรายลอ้มดว้ยน้ําแข็งทรงหนิงอกหนิยอ้ย พรอ้มตกแต่ง

แสงไฟอยา่งสวยงามตระการตาในยามคํ่าคนื  

 

   



 

 
 พกัที ่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พเิศษ!! ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น แบบไมอ่ัน้ 
 พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแห่งนี้ ท่านจะไดส้ัมผัสกับการอาบน้ําแร่ หรอื เรยีกอกีอย่างว่าออนเซ็น เพือ่ผ่อน

คลายความเมือ่ยลา้ การอาบน้ําแร ่จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่  น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ - เทศกาลหมิะอาซาฮคิาวะ - เมอืงโอตาร ุ-  

  ถนนซาไกมาจ ิ- คลองโอตาร ุ- เทศกาลแสงเทยีนหมิะโอตาร ุ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทา่นชมความงามของ "น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ" เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิอง 

น้ําตกทีจ่ัดไดว้่าเป็นววิวธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น้ําตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้น้ําอยูใ่นเขต 

ภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน้ําทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแมน้ํ่าอชิคิารไิด ้ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่“สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่” สวนสัตวแ์ห่งนี้เปิดเมือ่ปี 1967 เป็นสวนสัตวย์อดนยิม

อันดับหนึง่ และยังอยูเ่หนือสุดของ เกาะญีปุ่่ น ท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพันธุ ์และสัตวท์ี่

อาศัยอยู่ในโซนขัว้โลก ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสัตวเ์มอืงหนาวหายาก

มากมาย สวนสัตว์แห่งนี้ถือว่าเป็นตน้แบบของสวนสัตว์ทั ้งหมดในญี่ปุ่ น ทั ้งการออกแบบใหเ้ขา้กับ

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลนืและเนือ้ทีอ่นักวา้งใหญร่าวกบัอยูใ่นธรรมชาตจิรงิๆ สัมผัสความน่ารักของเหล่า

สัตวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิ อาท ิ“หมขีัว้โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, 

แมวน้ํา, ลงิอรัุงอตุัง, กวางเรนเดยีร,์ เสอืดาวหมิะ (SNOW LEOPARD), หมสีน้ํีาตาล, สวนนกนานาชนดิและ

อกีมากมาย  

พเิศษ!!ไฮไลทข์องเพนกวนิจะอยูใ่นชว่งฤดหูนาว โดยสวนสตัวจ์ะนําพวกมันออกมาเดนิพาเหรด ใหท้่านได ้

เก็บภาพประทับใจอยา่งใกลช้ดิ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

   
 



 

จากนัน้นําท่านสู ่“เทศกาลหมิะอาซาฮคิาวะ” เป็นงานเทศกาลหมิะประจําฤดูหนาวทีเ่มอืงอาซาฮคิาวะ มี

การจัดแสดงรปูปัน้หมิะทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก การประดับไฟในเมอืง ตลาดหนา้หนาว และกจิกรรมมากมาย ซึง่

เป็นชว่งเดยีวกับงานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโร ภายในงาน จะไดช้มผลงานรูปปั้นจากหมิะทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

สัญลักษณ์ของงานเทศกาลหมิะทีน่ี่ ทีม่คีวามสงู 20 เมตร ความกวา้ง 30 เมตร การประดับไฟภายในเมอืง 

ไลทอ์พัหมิะ พรอ้มทัง้ กจิกรรม และ ของอรอ่ยอกีมากมาย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโอตารุ” เพือ่นําท่านช็อปป้ิง ณ  “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) 

ยา่นชอ้ปป้ิงสําคัญของเมอืงตัง้อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของ “รา้นเครือ่งแกว้”, “พพิธิภัณฑ์

กลอ่งดนตร”ี  และ “นาฬกิาไอน้ําโบราณ” อกีทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจ ิยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้

ขายขนมแสนอรอ่ยนานาชนดิโดยเฉพาะอยา่งยิง่รา้นชือ่ดัง Le TAO มใีหท้า่นไดช้มิลิม้ลอง หรอื ซือ้กลับกนั

มากมายหลายรา้น อกีทัง้ยงัมขีองทีร่ะลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านเดนิชมไดต้ามอัธยาศัย บนถนน

เสน้นี้เชือ่มต่อกับถนนสายสชู ิ “Shushi Dori Otaru” เรยีงรายดว้ยรา้น ซชู ิซาชมิ ิรามเมง รวมถงึรา้นที่

อาหารซฟีู๊ ดสดๆ 

  

   
 

นําท่านสู ่“คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทยีนหมิะ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรอื OTARU 

SNOW LIGHT PATH) ซึง่จัดขึน้ที ่คลองโอตาร ุทีป่ระดับดว้ยแสงเทยีนสสีม้สะทอ้น เรยีบทางเดนิทีม่หีมิะ

ขาวโพลนปกคลุม ที่มีความยาว 1,140 เมตร อีกทัง้คลองนี้ยังเชือ่มต่อกับอ่าวโอตารุ ซ ึง่ในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการ

ขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตาร ุออกไปยงัทา่เรอืบรเิวณปากอา่ว ใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย กบัอาคาร โกดังเกา่แกร่มิคลองสดุ คลาสสกิ และววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 

 พกัที ่ AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

   
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรณุาตรวจเชค็ส ิง่ของและสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ621 

15.35 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  
[บรกิารทา่นดว้ย >> เซ็ตอาหารรอ้นเมนไูก+่น า้ด ืม่บนเครือ่ง ม ือ้กลางวนั ส าหรบัทกุทา่น] 

 



 

หมายเหต ุ: รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรมต่างๆทีร่ะบใุนรายการนี้อาจมกีารปรับยา่น และสถานทีต่ัง้ ไดต้ามความเหมาะสม
ทัง้นี้ยังคงไวซ้ ึง่ระดับในมาตรฐานเดยีวกัน โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการนําเทีย่ว
เป็นสําคัญโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ก้าหนดการเดินทาง   5-9 กุมภาพันธ์ 2513 (วันมาฆบูชา) 

อัตราค่าบริการ ส้าหรับคณะ 30 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 43,900 บาท 

เด็กอายุ 2-11ปี / มเีตียง  43,900 บาท 

เด็กอายุ 2-1 ปี / ไมม่ีเตียง 41,900 บาท 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 1,000 บาท 

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -14,000 บาท 

 เด็กทารก อายุต่้ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท้าการจองค่ะ 

 
 

ก้าหนดการเดินทาง   6-10 / 7-11 กุมภาพันธ์ 2513 (วันมาฆบูชา) 

อัตราค่าบริการ ส้าหรับคณะ 30 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 45,900 บาท 

เด็กอายุ 2-11ปี / มเีตียง  45,900 บาท 

เด็กอายุ 2-1 ปี / ไมม่ีเตียง 43,900 บาท 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 1,000 บาท 

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -14,000 บาท 

 เด็กทารก อายุต่้ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท้าการจองค่ะ 

 
@ที่นั่งต๋ัวกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่นั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกค้ามีความต้องการซื้อระบุหมายเลขที่นั่งล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเริ่มต้น 400 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน  

1.ค่าทัวร์รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตั๋วเครื่องบิน)  

2.ค่าตั๋วเครื่องบิน (สินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% + หัก ณ ทีจ่า่ย 3%  (เฉพาะคา่ทัวร)์ 

o ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์

o คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ (คํานวณ ณ วันที ่7/8/2562) 

o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) 

o ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตํ่ากว่า 1 เดอืน วงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 

บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง  

o การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

o น้ําดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 1 ขวด / วัน (ทัง้หมด 3 วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

o คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

o คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

o ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมต่อท่าน) หรอื ซือ้น้ําหนักกระเป๋าเพิม่

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก จา่ยเพิม่ 750 บาท/เทีย่ว/ทา่น) 

o คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ ว กรณีไป -กลับไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกับเจา้หนา้ที่) 

 กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

o คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

o คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น ประเภททอ่งเทีย่วระยะสัน้ (สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 

o กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 

o สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

o กรณียกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง ยดึมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท (นับจากวันทีส่ง่อเีมลยนืยัน

แจง้ยกเลกิ) 

o กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวันทีส่ง่อเีมลยนืยัน

แจง้ยกเลกิ) 

o เนื่องดว้ยไมต่อ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษัิทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจรงิใดๆ รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนา

หนา้พาสปอรต์ทีช่ดัเจน และมอีายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทีไ่ม่

สามารถทานได ้ตอ้งแจง้พรอ้มสํารองทีน่ั่ง หรอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไมถ่งึจํานวนที่

ระบ)ุ 

o กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีสํ่ารองทีน่ั่ง หากไมม่กีาร

แจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และภาษีตั๋วทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

o หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 

o ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

ขอคนืคา่บรกิารได ้ 

o ค่าบรกิารทีท่่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแต่ละ

แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีทํ่าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะ

ขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 



 

o ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยทีม่วีัตถุประสงคเ์พือ่การพํานักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นนัน้ ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่่ น

ได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพํานักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถุประสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวี

ซา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด  

o หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ 

รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯ 

จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทําหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แต่อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้

เมอืง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการ

บนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออํานาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหาย

ของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอื

และคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

o เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 

 


	(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวนแจ้ง ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ)



