
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดเดนิทำง                 วนัที ่10 – 15   กมุภำพนัธ์ 2561  รำคำท่ำนละ 53,900 บำท

วนัที ่1.           กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่       6 วนั 4 คืน 

20.00 น.       คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2  เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ท่ี คอย

ตอ้นรับท่านและอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที และไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45 น.         คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่่น โดย สำยกำรบินไทย (TG) เทีย่วบินที่ TG 670 (ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง) 

 

 

 



 
 

 

วนัที ่2.   สนำมบิน ชิโตเสะ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริเทศกำลแกะสลกัหิมะ ซัปโปโรสโนว์เฟรสติวัล 2019          (B/L) 

08.30 น.  คณะเดินทางถึง สนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญีปุ่่น(เวลาทอ้งถ่ินท่ีญ่ีปุ่นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

น าท่านผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้...น าท่านเดินทางสู่ 

ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริ ซัปโปโร ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีนมสัการเทพเจา้ เพื่อประธานพรในเร่ืองของ ความ

เจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานท่ีท่ีคนทอ้งถ่ินมกัจะมานมสัการขอ

พรอยูส่ม ่าเสมอ และท่ีโดดเด่นของวดัน้ีอีกอยา่งนึงคือเสาโทริอิ คือซุม้ประตูไมสี้แดง ท่ีตั้งเรียงข้ึนมา

บนเนินเขา กวา่ 100 เมตร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ นบัเป็นอีกแลนดม์าร์กท่ีจะไดท้ั้งววิสวย พร้อมกบั

การไหวส้ักการะเทพเจา้เพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกนั 

เทีย่ง บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร นันดะ พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงปู 3 ชนิด (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอ

ลกอฮอลล)์ และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล 

ซาชิมิสดๆ และซูชิหนา้ต่างๆ จากนั้นน าท่านสู่ “สุดยอดแห่งเทศกำลหิมะ” ณ “สวนโอโดริ Hokkaido 

Snow Festival 2019” เทศกาลฤดูหนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดเทศกาลหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น จะจดัในช่วงเดือน

กุมภาพนัธ์ของทุกปี โดยจะมีนกัท่องเท่ียวกวา่ 2 ลา้นคน จากทัว่ทุกมุมโลกมาชมการจดัแสดงงาน ... ซ่ึง

สถานท่ีจดังานจะอยูณ่ บริเวณ “สวนโอโดริ ปาร์ค”  ใจกลางเมืองซปัโปโร ถนนซ่ึงมีความกวา้ง 105 

เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร นอกเหนือจากท่ีโอโดริปาร์คแลว้ ยงัมีสถานท่ีใชจ้ดัแสดงอีก 2 แห่ง คือท่ี 

“สึโดเมะ” และ “ซูซูกิโนะ” ใหท้่านไดช้มการจดัแสดงงานกนัไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม ... ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ

สร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมจากหิมะ และปติมากรรมน ้าแข็งในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ “ปราสาทสมยั

เอโดะของญ่ีปุ่น” ธรรมเนียบรัฐบาลของอเมริกา “White House” หรือแมแ้ต่ตวัการ์ตูนต่างๆ จากหนงัอะ

นิเมชัน่ของญ่ีปุ่น รวมทั้งผลงานท่ีเขา้ร่วมการประกวดในแต่ละปีท่ีจดัข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ อลงัการ สวยงาม 

ตระการตา ใหท้่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพคู่กบัผลงานต่างๆท่ีรวมสุดยอดนกัแกะสลกัระดบัโลก เพื่อ

เป็นท่ีระลึกในคร้ังหน่ึงของประสบการณ์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  อะซำฮิกำว่ำ (Asahikawa) 

ตั้งอยูท่างตะวนัออกของซปัโปโร เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซปัโปโร มี

อาคารบา้นเรือนยา่นการคา้กระจายเป็นวงกวา้ง ถึงจะไม่มีตึกสูงแต่ก็ท  าใหเ้มืองดูกวา้ง อะซาฮิกาวา่ 



 
 

หมายถึงเมืองพระอาทิตยย์ามเชา้เหนือแม่น ้า ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ตวัเมืองอะซาฮิกาวา่ มีแม่น ้าไหลผา่น

ตวัเมืองมากมายหลายสาย จนกลายเป็นเมืองท่ีมีสะพานขา้มแม่น ้ามากกวา่ 740 แห่งเขา้สู่ท่ีพกั Route 

Inn Asahikawa 4*/เทียบเท่า 

 อสิระอำหำรเยน็ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Aeon ตำมอธัยำศัย (ห้ำงตั้งอยู่ตรงข้ำมโรงแรม) 

วนัที ่3.  ลำนสกอีำซำฮิกำว่ำ – พำเหรดนกเพนกวิน้ – น ำ้ตกกงิกะ/ริวเซ – เทศกำลประดับไฟโชอนึเคียว           (B/D) 

07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้ำท์ห้องพกั น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนสก ีอำซำฮิยำม่ำ         

สกวีลิเลจ ใหท้่านไดใ้กลชิ้ดกลบัหิมะในเทศกาลฤดูหนาว และยงัสามารถเล่นสกี รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ อาทเช่น

เรือกลว้ย เป็นตน้ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีเล่นสกีข้ึนช่ือของเมืองน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ

(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวน

สัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่ง

อ่ืนๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงค์แก้วผ่ำนสระว่ำยน ำ้ของเหล่ำเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซน 

หมีขั้วโลกและหมำป่ำ ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกท่ีมีการจดัให ้นก

เพนกวนิออกเดินในช่วงฤดูหนำว เรำจะสำมำรถชมพำเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลตข์อง

ท่ีน่ี อสิระอำหำรเที่ยง ณ หมู่บ้ำนอำซำฮึกำว่ำ เรำเมง เป็นราเมงท่ีมีประวติัมายาวนาน สามารถนบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่

สมยัตน้โชวะ โดยมีการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมงข้ึนช่ือท่ีไดรั้บการกล่าวขานถึง

ความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ โดยเป็นหมู่บา้นท่ีรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัขั้นเทพของเมืองอาซาฮิคาวา่

ทั้ง 8 ร้านมารวมไวใ้นท่ีเดียวกนั จากนั้นน าท่านชมความงามของ น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบั

ความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตกท่ีจดัไดว้า่เป็นววิธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้าตกทั้งสอง

แห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้าแขง็ จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมือง Sounkyo Mt.View Onsen Hotel 3*  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์ขำปูอลำสก้ำ) หลงัอาหารน าท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo 

Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน ้าแขง็เมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะท าการจดัแสดง จะ

ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมน ้าแขง็และหิมะรูปร่างต่างๆ เช่น ตน้คริสตม์าศ เลียนแบบบา้นอิกลู ของชาว

เอสกิโม ปราสาทน ้าแขง็สูงใหญ่ หลายชั้นท่ีมีทางเดินแบบหินงอกหินยอ้ย ดูยิง่ใหญ่และเหมือนจริงมาก  



 
 

ทางเดินจะประดบัดว้ยไฟแสงสีสวยงาม ควรค่าแก่การมาเยอืน ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุด

ฟุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นท่ีติดตาตรึงใจแก่นกัท่องเท่ียวทุกชนชาติท่ีมาเยอืน (กำรจุดพลุน้ัน

ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ และ ผู้จัดงำนเท่ำน้ัน ซ่ึงจะทรำบก ำหนดกำรทีแ่ท้จริง ก่อนเข้ำชมงำน) ภายในท่ีพกัมีออน

เซนรวม คอยใหบ้ริการทุกท่านไดค้ลายความหนาวเหน็บ อากาศช่วงกลางคืนติด – 10 องศาหรือต ่ากวา่นั้น เพื่อ

ปรับอุณหภูมิให้ร่างกายไดผ้อ่นคลาย  

วนัที ่4.  น่ังรถไฟชมธำรน ำ้แข็งไซบีเรีย – ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง Aurora                                                          (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Shari  น าท่านนัง่รถไฟ Norokko Train 
เกาะฮอกไกโดฝ่ังตะวนัออกนั้นจะมีขบวนรถไฟพิเศษส าหรับเฉพาะเทศกาลฤดูหนาวประมาณ 1 เดือน
เท่านั้น คอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว กบัรถไฟหวัจกัรไอน ้าเรโทรสไตล ์รถไฟขบวนน้ี จะวิง่เรียบทะเลโอ
คอร์ท ระหวา่ง 2 เมืองริมชายฝ่ังตะวนัออก ววิโรแมนติกขณะนัง่รถไฟ ดว้ยอากาศท่ีหนาวจดั ท าให้
บรรยากาศริมทะเลนั้นจะเตม็ไปดว้ยกอ้นน ้าแขง็ท่ีลอยมากจากไซบีเรีย หรือ รัสเซีย ท าใหเ้ส้นทางรถไฟ
สายน้ีนั้น ถูกจบัจองจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนเทศกาลน ้าแขง็แลว้ ตอ้งมานัง่รถไฟสายน้ีใหไ้ดส้ัก
คร้ัง 1 ปีรถไฟสายน้ีมีแค่ 1 เดือนเท่านั้น รถไฟสายน้ีนอกจากจะไดว้วิทะเลน ้าแขง็แลว้ ระหวา่งทางแวะ
ถ่ายภาพกบัสถานีรถไฟ Kitahama ระหวา่งทางอีกดว้ย ซ่ึงถือเป็นจุดพกัรถเพื่อให้นกัท่องเท่ียวขบวนน้ี
ไดถ่้ายภาพแบบใกลชิ้ดริมทะเลอีกดว้ย  

เทีย่ง บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่านล่องเรือ Aurora นบัเป็นจุดสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวมากนัมากในฤดู
หนาว  เรือจะพานกัท่องเท่ียว ตดัผา่นทะเลท่ีกลายเป็นน ้าแขง็ ออกไปชมกอ้นน ้าแขง็ท่ีลอยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซีย 
ซ่ึงจะเร่ิมละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท้่านไดส้ัมผสัความหนาว ชมววิทะเลน ้าแขง็ ซ่ึงเป็น
ไฮไลท ์ของการท่องเท่ียวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด (กำรล่องเรือตัดน ำ้แข็ง ขึน้อยู่กบัสภำพภูมิอำกำศ  วสัิยทศัน์
ในกำรเดินเรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชน์ของผู้เดินทำงสูงสุด) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
ท่ีพกั                         Onneyu Onsen Hotel 4*/เทียบเท่า   

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัเมืองออนเซน ท่ีดีทีสุดของเกาะฮอกไก

โด เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบในหุบเขา ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นตน้ทางของน ้าแร่ของแท ้ 

วนัที ่5. ใหม่มำก***เดินเลำนบนทะเลสำบน ำ้แข็ง ชมบ้ำนเอสกิโม ชำวอกิลู  โอบิฮิโระ – ทำนุกโิคจิ – ซูซูกโินะ     (B/L) 

07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเช็คเอา้ทห์อ้งพกั จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสำบชิคำ

ริเบทสึ ข้ึนช่ือวา่เป็นทะเลสาบแห่งทอ้งฟ้า เพราะอยูบ่นจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด เหนือ



 
 

ระดบัน ้าทะเล 810 เมตร และเม่ือฤดูหนาวมาเยอืน ทะเลสาบน้ีจะกลายสภาพเป็นลานน ้าแขง็ ท่ีหนาถึง 60 

ซม.  ก่อนจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน กลบมิดทัว่ทุกพื้นท่ี ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิท่ีน่ีจะติดลบ

ต ่าสุดถึง -30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแขง็ บนทะเลสาบน ้าแขง็น้ีเอง จะมีการสร้างหมู่บา้นน ้าแขง็

สไตล ์เอสกโิม ท่ีเรียกวา่ อกิลู และมีช่ือเรียกเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่ โคตนั โดยน ้าแขง็ท่ีน ามาสร้างจะมีความใส

เป็นพิเศษ และมีสีฟ้าประกาย เน่ืองจากในน ้าในทะเลสาบแห่งน้ี มีความใสสะอาดบริสุทธ์ิมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงนัน่เอง อิสระใหท้่านไดเ้ดินถ่ายภาพบนทะเลสาบน ้าแขง็เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่เมืองอะคงั 

เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทอำหำรญปุ่ีน ช่วงบ่ายน าท่านชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดงั ย่ำนทำนูกิโคจิ 
(Tanukikoji)  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก เหมาะส าหรับจบัจ่ายซ้ือหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซปัโปโร จากนั้นเดินช้
อปป้ิงยา่นซูซูกิโนะไดใ้นยามค ่าคืนชม แสง สี เสียงจากนั้นปิดทา้ยดว้ย ย่ำนซูซูกโินะ (Susukino) เป็น
ยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น เตม็ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ 
และตูป้าจิงโกะ รวมกวา่ 4,000 ร้าน ป้ายร้านคา้สวา่งไสวยามค ่าคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว อสิระอำหำร
เยน็ ณ แหล่งช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Smile Premium Sapporo Hotel 4*/
เทยีบเท่ำ (ท่ีพกัอยูใ่กลแ้หล่ง  ชอ้ปป้ิง ท่านมีเวลาชอ้ปป้ิงไดจ้นหา้งปิดเลยทีเดียว) 

วนัที ่6.          สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ         พร้อมเช็คเอ้ำท์ห้องพกั บริกำรอำหำรเช้ำ กล่องบนรถ (กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียม

เดินทำงไปสนำมบินน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 671 

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 
 
 
 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกั 2-3 ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ำน 
(เด็กมีเตียง) 

เด็ก1 ท่ำน 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (เด็ก
ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
 

10 – 15 กุมภำพนัธ์ 2562  53,900.-  49,900.- 43,900.- 8,000.- 

** ราคาเดก็ ใช้ส าหรับเดก็ท่ีมีอายุต ่ากว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านัน้** 
 โปรแกรมการเดินทางนีอ้าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยดึถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการดังกล่าว (รวม) 

• คา่ตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมค่า่ใช้จ่ายท่ีทางสายการบิน
ก าหนด) 

• คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 

• คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน)  

• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี  

• คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 

• คา่เข้าชมทกุแห่งตามท่ีรายการระบุ   

• คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

• ดื่มท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 2 ขวด / วนั (เช้า-เย็น) 

• Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว ครอบครัวละ 1 เคร่ือง (2 – 6 ทา่น/เคร่ือง) 

• คา่ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต *** เดก็อายตุ ่ากวา่ 1ปี และผู้ใหญ่อาย ุ76ปีขึน้ไป 
จะได้รับความคุ้มครองประกนัอบุตัิเหตเุพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไมคุ่้มครองเดก็อายตุ ่ากวา่ 6เดือน และผู้ใหญ่
อาย ุ86ปีขึน้ไป / ไมคุ่้มครองลกูค้าจอยทวัร์ท่ีเดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

 



 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าว (ไม่รวม) 

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 

• คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบ ุ

• คา่วีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีท่ีมีการยกเลิก วีซา่ฟรีส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• คา่ท าหนงัสือเดินทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 

• คา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ ส าหรับผู้ ท่ี ไปและ/หรือกลบั ไมพ่ร้อมพร้อมคณะ 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

• ไม่รวมทปิหวัหน้าทวัร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่ กับความพงึพอใจของท่านในการบริการ   

• ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้อยู่ กับเร
ทแลกเปลี่ยนเงนิตราในวันนัน้ เพิ่มเตมิตามความพงึพอใจ 

เงื่อนไขการจองและการส ารองที่น่ัง 

• จองและช าระ มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัแตว่นัจอง พร้อมแจ้งช่ือภาษาองักฤษตามหน้า
หนงัสือเดินทาง เพ่ือยืนยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน 3 วนั บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

• ช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนเดินทาง ไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ไมน่บัรวม เสาร์-อาทิตย์ และ
วนัหยดุราชการ) มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงนิมัดจ า) 

• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วนั คิดคา่บริการมดัจ าตัว๋เคร่ืองบินทางละ 5,000 บาท  

• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วนัก่อนเดินทางคิดคา่บริการมดัจ า 10,000 บาท  

• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั คิดคา่ใช้จ่ายเตม็จ านวน  

• คณะผู้ เดินทาง  20 ท่านขึน้ไป พร้อมมคัคเุทศก์เดินทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก
การเดินทางในกรณีผู้ เดินทางไมถ่งึ 20 ท่าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของบริษัท 

เงื่อนไขการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ 



 
 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ
บางสว่น 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการ
ลา่ช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อบุตัิเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติตา่งๆ,  
การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่
เป็นเหตอุนัเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัท 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์, ก าหนดวนัเดินทาง, สายการบิน และราคา
ทวัร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- คณะผู้จดัการเดินทางจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคญั  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

++   เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 
และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั 
++  กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 
 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทกุชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใสใ่นกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

▪ วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถกูท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้ไมเ่กิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แล้วใสร่วมกนัใน
ถงุใสพร้อมท่ีจะส าแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซือ้สินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จงึสามารถน าขึน้
เคร่ืองได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย 

       จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 
วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 

• ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

• สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัร
เครดิต 

• ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

• หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ พร้อมเอกสารระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

• กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 



 
 

• เป็นผู้ ท่ีไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้า
ประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ มีประกันภัยทุกที่น่ัง ที่น่ังละ 1,000,000 บาท 

  


