
 

 

รหัสทัวร B2B1903164 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6 วัน 4 คืน (TG) 
สวนสัตวอาซาฮิยามา  โซอุนเคียวน้ําตกกงิกะ  เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว  กิจกรรม ณ ลานสกี    
เทศกาลน้ําแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival   ศาลเจาฮอกไกโด                                         
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  ชอปปم�งยานทานุกิโคจชิมงาน                                                     
ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG670 
(สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิกาวา – หมูบานราเมน – สวนสัตวอาซาฮิยามา 
– โซอุนเคียวน้ําตกกิงกะ – น้ําตกริวเซ – เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว –  
แชน้ําแรธรรมชาติ 

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

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เดินทางสู เมืองอาซาฮิกาวา พาทุกทานไปยัง หมูบานราเมน (Ramen Village) ซึ่ง
เมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมน มาอยางยาวนาน นับต้ังแตยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมา
ในป 1996 เพ่ือใหเหลานักทองเท่ียวไดเขามาสัมผัสรสชาติแบบด้ังเดิมของรานราเมน
ท่ีมีช่ือเสียงทั้ง 8 รานไดอยางเต็มท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สวนสัตวอาซาฮิยามา เปนสวนสัตวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิกาวา จุดเดนของสวน

สัตวแหงน้ี คือ “อุโมงคแกวเพนกวิน” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน 
และอีกสวนหน่ึงก็คือ โดมแกวขนาดเล็ก จะเปนโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า ทําใหเรา
สามารถเห็นสัตวท่ีอาศัยอยูในขั้วโลกอยางใกลชิด ในชวงฤดูหนาวปนชวงท่ีเหมาะแก
การที่เดินทางมาชมการจัดแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกท้ังน้ียังมสัีตวป�า
พ้ืนเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทร ีหมาป�า เครน โดยเฉพาะเครนที่ตอนน้ีหา
ชมไดยาก เน่ืองจากตอนน้ีไดสูญพันธุไปแลว 



 

 

 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เปนน้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเปนริ้ว
สวยงาม น้ําตกท้ังสองสายต้ังอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดงาย 
น้ําตกริวเซ ซึ่งถกูเรียกวาเปน “น้ําตกแหงดาวตก” เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลงมา
จากซอกผา เวลาสะทอนกับแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก กับน้ําตกกิงกะ หรือ 
“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”     

 เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลนํ้าแข็ง
ประจําปของโซอุนเคียวเปนเทศกาลน้ําแข็งที่มีช่ือเสียงของฮอกไกโด พบกบัการ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมจากน้ําแข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะ
ตางๆ อีกทั้งยังมีส่ิงที่นาสนใจก็คือความแตกตางของการเกาะตวัของน้ําแข็งที่แกะสลัก
ซํ้าไปมาหลายครั้งเพ่ือสรางสรรคประติมากรรมดวยความประณีต การชมเทศกาล
น้ําแข็งในชวงกลางวันกับกลางคืนจะมคีวามแตกตางกนั ตอนกลางวันน้ําแข็งจะ
สะทอนกับแสงแดดเปนสีขาวอมฟ�า และในชวงตอนกลางคืนน้ําแข็งสะทอนแสงไฟเปน
สีรุง 
 
 



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 3 กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน้ําแข็ง SHIKOTSU ICE FEST –  

เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน – แชน้ําแรธรรมชาติ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสก ี(ลานสกีโอตารุเท็นกุยามะ) ต้ังอยูที่บริเวณดานลางของภูเขาเทนงุ 

ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดยกระเชาแหงน้ีถือวาเปนอีกหน่ึงจุดที่เราจะไดเห็นวิว
สวยๆของเมือง ตัวกระเชาจะสามารถขึ้นไปยงัยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใช
เวลาเพียง 4 นาทีเทาน้ัน เมื่อข้ึนไปแลวจะไดเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามแบบ 360 
องศา 

 เดินทางสู เทศกาลน้ําแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival เทศกาลนํ้าแข็งท่ี
ทะเลสาบชิโคทสึ  ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟ ท่ีไดชื่อวามีน้ําที่ใสบริสุทธ์ิเปนอันดับ



 

 

ตนๆ โดยจะใชน้ําจากทะเลสาบ นํามาพนผานสปริงเกอรคอยๆ กอรูปทรงเปนกอน 
น้ําแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญแตกตางกันไปถึง 30 แบบ  ในชวงเวลากลางวัน จะ
ไดรับชมความสวยงามของ น้ําแข็งสีฟ�า เรียกวา “ชิโคทสึบล”ู สวนในเวลากลางคืน จะ
ไดตื่นตาต่ืนใจไปกับ การจัดแสดงไฟ เลนไฟน้ําแข็ง สีสันสวยงาม มีการจุดพลุ การ
แสดงตางๆ นอกจากน้ันมอีาหาร และเครื่องด่ืมอุนๆ ใหรับประทาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ชม หบุเขา

นรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรก เพราะที่น่ีมี
ท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณท่ีมีควันรอนๆ 
พวยพุงขึ้นมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซน็ที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถือตะบอง
คอยตอนรับเปนยกัษทีค่อยคุมกันภัยใหผูมาเยือน ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของท่ีน่ีไมวา
จะเปนรานขายของที่ระลึก หองน้ําจะมีป�ายตางๆท่ีมีสัญลักษณรูปยกัษใหเห็นโดดเดน
เปนเอกลักษณ 



 

 

 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ

ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภเูขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป ค.ศ. 1946 ซึ่ง
ระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูใน
ความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน  
“อนุสรณทางธรรมชาตแิหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนท่ีระลึก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันท่ี 4 
โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ –  
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 –  
เมนูปู 3 ชนิด – แชน้ําแรธรรมชาติ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 

เมืองโอตาร ุ(Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตาร ุโดยมี
โกดังเกาท่ีปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมือ่ป  
ค.ศ.1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคา
มาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวง
สาย 17 แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการสรางถนนเรียบคลอง
ดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 พิพิธภัณฑกลองดนตร ีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรี
ในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานท่ีสําคัญทาง
ประวติัศาสตรของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ัน

จุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบนัน้ีเป�าหมายของการเป�า
แกวเพื่อใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมี
ช่ือเสียงและเกาแกที่สุด โดยกอต้ังขึ้นต้ังแตป ค.ศ.1901 ทามกลางโรงเป�าแกวท่ีมีอยู
มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแหงน้ีกคื็อโคมไฟแกวและลูก



 

 

บอลแกว นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวอีกดวย 
 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน

แมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 
 เดินทางสูเมืองซัปโปโร ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 

ณ โอโดริปารค เปนเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจัดแสดงงานบน
พ้ืนที ่3 สวน คือสวนสาธารณะโอโดริ ยานการคาซูซูกิโนะ ในงานมีการนําเสนอ
ประติมากรรมท่ีสรางจากหิมะและน้ําแข็งเปนจํานวนนับรอยช้ิน เทศกาลหิมะซัปโปโร
เปนเทศกาลหิมะที่ใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น และมีผูเขาชมงานจากท่ัวโลกกวา 2 ลานคนทุกป 

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

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม GATEAUX KINGDOM หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันท่ี 5 ศาลเจาฮอกไกโด – ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ผานชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ชอป
ปم�งยานทานุกิโคจ ิ– แชน้ําแรธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีต้ังอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาท่ีมีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจบุันก็ยงัคงมคีวามเกี่ยวของผูกพันกบัวิถชีีวิตของชาวฮ
อกไกโดอยางลึกซึ้ง เร่ิมต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน  
ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ  

 ชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกา ทีเ่ลียนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาชูเซตส 
สหรัฐอเมริกา ที่ใชอิฐมากกวา2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามาจากหมูบานชิโรอิชิและโทโย
ชิรา ตึกน้ีผานการใชงานมายาวนานกวา 80 ปและไดยายไปที่ทําการหลังใหมเปนตึก
ใหมทันสมัยสูง 10 ช้ันต้ังอยูทางดานหลังตึกเกา แตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการ
บูรณะซอมแซมใหมหลงัจากถูกไฟไหมเม่ือป พ.ศ.2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อป พ.ศ. 2512  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ผานชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ต้ังอยูทามกลางกลุมตกึสูง

สมัยใหม เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตบีอกเวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึง
ปจจุบันก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกบัเมืองซัปโปโรมา
นานจึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง
ซัปโปโร 

 ชอปปم�งยานทานุกิโคจ ิแหลงท่ีต้ังของหางสรรพสินคาช่ือดังและรานคามากมายใหทาน
ได ชอปปم�งไดจุใจ เชน ราน MITSUKOSHI, PARCO จําหนายเส้ือผารองเทา
กระเป�าอาทิเชน ISSEY MIYAKE, GOM, รองเทา ONITSUKA, ราน100เยน, 
ราน UNIQLO, GU ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน, ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขาย
ยาและเครื่องสําอางคนานาชนิด 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ชอปปم�งยานทานุกิโคจ ิ
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม GATEAUX KINGDOM HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ   

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

สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

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

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 04-09 ก.พ. 
63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วันที่ 05-10 ก.พ. 
63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8.900.- 32,900.- 
วันที่ 06-11 ก.พ. 
63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วันที่ 09-14 ก.พ. 
63 47,900.- 47,900.- 49,900.- 8,900.- 32,900.- 



 

 

 

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

 
 
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  

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

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 ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบติัใน

การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสาร
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 


