
 

 

รหัสทัวร B2B1903299 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO โซอุนเคยีว ลองเรือตดัน้ําแข็ง  
6 วัน 4 คืน (TG) 
ซัปโปโร สวนสัตวอาซาฮิยามา เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว แชน้ําธรรมชาต ิลองเรือตัดนํ้าแข็ง 
พิพิธภัณฑแมวน้ําหรือพิพิธภัณฑน้ําแข็ง อิออน อาซาฮิกาวา กิจกรรม ณ ลานสก ีคลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑกลองดนตร ีศาลเจาฮอกไกโด ชอปปم�งทานุกิโคจ ิชอปปم�งซซููกิโนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 
TG670 
(สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันที ่2 ซัปโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสัตวอาซาฮยิามา – เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว – 
แชน้ําธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจบัปรับได] 

 สวนสัตวอาซาฮยิามา เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงของเมืองอะซาฮิกาวา  จุดเดนของ
สวนสัตวแหงน้ี คือ “อุโมงคแกวเพนกวิน” ซึง่จะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนก
เพนกวิน และอีกสวนหน่ึงก็คือ โดมแกวขนาดเล็ก จะเปนโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า 
ทําใหเราสามารถเห็นสัตวท่ีอาศัยอยูในข่ัวโลกอยางใกลชิด ในชวงฤดหูนาวปนชวงที่
เหมาะแกการที่เดินทางมาชมการจัดแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกท้ังน้ียงัมี
สัตวป�าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทร ีหมาป�า เครน โดยเฉพาะเครนที่
ตอนน้ีหาชมไดยาก เน่ืองจากตอนน้ีไดสูญพันธุไปแลว 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน้ําแข็ง

ประจําปของโซอึนเคียวเปนเทศกาลน้ําแข็งที่มีช่ือเสียงของฮอกไกโด จะพบกบัการ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมจากน้ําแข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะ
ตางๆ อีกท้ังยังมีส่ิงท่ีนาสนใจก็คือความแตกตางของการเกาะตัวของน้ําแข็งท่ี
แกะสลักซ้ําไปมาหลายคร้ังเพ่ือสรางสรรคประติมากรรมดวยความปราณีต การชม
เทศกาลน้ําแข็งในชวงกลางวันกับกลางคืนจะมีความแตกตางกัน ตอนกลางวันน้ําแข็ง
จะสะทอนกับแสงแดดเปนสีขาวอมฟ�า ในชวงตอนกลางคืนน้ําแข็งสะทอนแสงไฟสีรุง 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 



 

 

วันที่ 3 ลองเรือตัดน้ําแข็ง – พิพิธภัณฑแมวน้ําหรือพิพิธภัณฑน้ําแข็ง – อิออน อาซาฮิกาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ลองเรือตัดน้ําแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก นํา

นักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งท่ีลอยมาจากข้ัวโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม หากโชคดี อาจจะไดเห็นสัตวทะเลท่ีมาจากฝم�งทะเลตอนเหนือ 
เชน อินทรีทะเลสเตลเลอร (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้ําลายจุด เดิม
เรือน้ีใชเพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใช เปนกิจกรรมทองเที่ยวต้ังแตป 
2004 การลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาท ีถึง 1 ชั่วโมง 
**เน่ืองจากเปนชวงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและทาเรืออีกครั้งกอนเดินทาง 
ทั้งน้ีจุดขึ้นเรือตัดน้ําแข็งมี 2 จุดท่ีสามารถชมไดคือท่ีจุดมอนเบ็ทสึทาเรือกะนิง
โกะสเตช่ัน และท่ีอะบะชิริทาเรือออโรรา เทอรมินอล 

 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 พิพิธภัณฑแมวน้ําหรือพิพิธภัณฑน้ําแข็ง หากนําทานข้ึนเรือการิงโกะทางบริษัทขอนํา

ทานชมพิพิธภัณฑแมวน้ํา ศูนยอนุรกัษและเล้ียงดูแมวน้ําท่ีบาดเจ็บอันเกิดจาก
ธรรมชาติหรือจากการติดมาอวนของชาวประมง โดยจะทําการดูแลรักษาจนหายก็จะ
ปลอยกับคืนสูธรรมชาติ โดยระหวางที่ดูแลกจ็ะมีการฝกแมวน้ําใหสามารถตอนรับ
นักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสแมวน้ําตัวเปนๆ รวมถึงป�อนอาหารใหแมวนํ้าไดอีกดวย  



 

 

 
 

 
หากนําทานขึ้นเรือออโรราทางบริษัทขอนําทานชมพิพิธภัณฑน้ําแข็ง ซึ่งเปน
พิพิธภัณฑทองเที่ยวในธีมธารน้ําแข็งท่ีอยูบนยอดเขาเท็นโตะ ภายในพิพิธภัณฑมี
นิทรรศการหลักคือนิทรรศการเกี่ยวกับธารน้ําแข็งและส่ิงมีชีวิตในทะเลช้ันใตดินและ
เปนสถานที่ท่ีสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศาของภูเขาและ
ทะเลสาบท่ีสวยงามของอาบาชิร ิ

 
 

 
 อิออน อาซาฮกิาวา ถาหากนึกถึงประเทศญีปุ่�นเราจะนึกถึงหางสรรพสินคาใหญ ท่ี

รวมเอาซุปเปอรมาเกต็ขนาดใหญ  
ราคาถูก และรานคา ตางๆเอาไวภายใน เปนหางหน่ึงท่ีชาวญี่ปุ�นใชชีวิตประจําวัน



 

 

รวมอยูท่ีน้ี  โดยเฉพาะวันหยุดจะม ี
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งในอิออน อาซาฮิกาวา 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสก ี– โอตารุ-คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา

โบราณ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลานสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลานสกโีอตารุเท็งกุยามะ) 

ต้ังอยูที่บริเวณดานลางของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตาร ุ(Otaru) โดยกระเชาแหง
น้ีถือวาเปนอีกหน่ึงจุดที่เราจะไดเห็นวิวสวยๆของเมือง ตัวกระเชาเองจะสามารถขึ้น
ไปยังยอดเขาเทนงุ ท่ีความสูง 271 เมตร ใชเวลาเพียง 4 นาทีเทาน้ัน เมื่อข้ึนไปแลว
เราจะไดเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามแบบ 360 องศา 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดย
มีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อ
ป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคา
มาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวง
สาย 17 แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรี โอตารุเปนหน่ึงในรานคาท่ีใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลอง

ดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานท่ีสําคัญทาง
ประวติัศาสตรของเมือง 

 นําทานชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน 
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มเีสียงดนตรดัีงขึ้นทุกๆ 15 นาท ีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีก
เรือนท่ีแคนาดา  

ค่ํา บริการการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กบัเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน ** 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รานจําหนายของฝาก – ตลาดปลา

ซัปโปโรโจไง – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ– ชอปปم�งซซููกิโนะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูท่ีซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยงัคงมคีวามเกี่ยวของผูกพันกบัวิถชีีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยางลึกซึ้งเร่ิมต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารงัควาญ 
วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มี
กระรอกป�ามาเย่ียมทักทาย  

 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อค
โกแลตที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอม
ไปดวยสวนดอกไม ซึ่งม ีช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือที่สุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี



 

 

ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนท่ีทานรัก
ทาน หรือวาซ้ือเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด

ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ

รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญท่ีสุดของ
เมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ป ูหอยเมนทะเล ไข
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม 
และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแพงมากนัก 

 ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ อิสระชอปปم�งถนนทานุกโิคจิ เปนยานชอปปم�งเกาแก ท่ีเปด
ใหบริการยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมทั่วตลาด 
ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ 
นอกจากน้ียังมีรานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สวน
สินคาก็มีทั้งเส้ือผาและรองเทาแบรนดดังอยาง UNIQLO, NEW BALANCE, 
ADIDAS, PUMA เปนตน และท่ีจะพลาดไมไดเลยก็คือราน DAISO ที่ทุกอยาง
ราคา 100 เยน รวมไปถึงราน DONKI ที่มีขายทุกอยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึง
เครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจ หรือถาเดินจนหมดแรง ที่น่ีก็มีรานอาหาร
ดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 

 



 

 

 จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยาน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เปนยานบันเทิงที่ใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดวยรานคา5,000 รานและรานอาหาร แสงไฟ
นีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเปนยานที่คึกคักและมชีีวิตชวีาท่ีสุดของเมือง
ซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ 
สถานีรถไฟใตดิน SUSUKINO ในเวลาค่ําคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆใน
ยานน้ีจะเปดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดดูลูกคากันเต็มท่ี รอบๆบริเวณนี้มี
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็
ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตกม็ีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการ
ของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด ยานซูซกูิโนะ มักจะมีช่ือเรียกที่รูจักกันดีในหมู
คนไทยและนักทองเที่ยววาเปน “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณน้ีมรีานราเมงใหเลือก
ทานกันมากมาย ไมวาจะเปน มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรร่ีราเมง เปนตน โดยมี
ราคาเร่ิมตนเพียงชามละ 750 เยนเทาน้ัน 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งยานซูซูกิโนะ 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ   

[TG671 10.00-15.50] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
10.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG671  

สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
  



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 18-23 ก.พ.63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 
วันที่ 21-26 ก.พ. 
63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


