
 

 

รหัสทัวร B2B1903188 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โซอุนเคียว ลองเรือตัดน้ําแขง็ 6 วัน 4 คืน (TG) 
สวนสัตวอาซาฮิยามา  ลองเรือตัดน้ําแข็ง  เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว  กิจกรรมลานสก ี     
คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑกลองดนตร ี เมนูปู 3 ชนิด  เท่ียวเต็มไมมีอิสระ 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
   

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.55 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 

วันที่ 2 ซัปโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสัตวอาซาฮิยามา – เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว 
– แชนํ้าธรรมชาติ 

08.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหาก
ฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 สวนสัตวอาซาฮิยามา เปนสวนสัตวที่มีช่ือเสียงของเมืองอะซาฮิกาวา  จุดเดนของสวน
สัตวแหงน้ี คือ “อุโมงคแกวเพนกวิน” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วันที่ 2.  ซัปโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสัตวอาซาฮิยามา – เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว – แชน้ํา
ธรรมชาติ  
วันที่ 3.  ลองเรือตัดน้ําแข็ง – พิพิธภัณฑแมวน้ําหรือพิพิธภัณฑน้ําแข็ง – อิออน อาซาฮิกาวา 
วันที่ 4.  กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตาร-ุคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ําโบราณ 
– เมนูปู 3 ชนิด 
วันที่ 5.  ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รานจําหนายของฝาก – ตลาดปลาซัปโป
โรโจไง – ชอปปم�งทานุกิโคจิ – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 
วันที่ 6.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  (TG671 10.00-15.50) 



 

 

และอีกสวนหน่ึงก็คือ โดมแกวขนาดเล็ก จะเปนโซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ทําใหเรา
สามารถเห็นสัตวที่อาศัยอยูในขั่วโลกอยางใกลชิด ในชวงฤดูหนาวปนชวงที่เหมาะแก
การที่เดินทางมาชมการจัดแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทั้งน้ียังมีสัตวป�า
พื้นเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทรี หมาป�า เครน โดยเฉพาะเครนที่ตอนน้ีหา
ชมไดยาก เน่ืองจากตอนน้ีไดสูญพันธุไปแลว 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน้ําแข็ง
ประจําปของโซอึนเคียวเปนเทศกาลน้ําแข็งที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด จะพบกับการ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมจากน้ําแข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะ
ตางๆ อีกทั้งยังมีสิ่งที่นาสนใจก็คือความแตกตางของการเกาะตัวของน้ําแข็งที่แกะสลัก
ซํ้าไปมาหลายครั้งเพื่อสรางสรรคประติมากรรมดวยความปราณีต การชมเทศกาล
น้ําแข็งในชวงกลางวันกับกลางคืนจะมีความแตกตางกัน ตอนกลางวันน้ําแข็งจะสะทอน
กับแสงแดดเปนสีขาวอมฟ�า ในชวงตอนกลางคืนน้ําแข็งสะทอนแสงไฟสีรุง 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

วันที่ 3 ล อ ง เรื อ ตั ด นํ้ า แ ข็ ง  – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ม ว นํ้ า ห รื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ นํ้ า แ ข็ ง  
– อิออน อาซาฮิกาวา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ลองเรือตัดนํ้าแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก นํา

นักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม หากโชคดี อาจจะไดเห็นสัตวทะเลที่มาจากฝم�งทะเลตอนเหนือ เชน 
อินทรีทะเลสเตลเลอร (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้ําลายจุด เดิมเรือน้ีใช
เพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใช เปนกิจกรรมทองเท่ียวตั้งแตป 2004 การ
ลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาท ีถึง 1 ชั่วโมง 
**เน่ืองจากเปนชวงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและทาเรืออีกครั้งกอนเดินทาง ทั้งน้ี
จุดขึ้นเรือตัดน้ําแข็งมี 2 จุดที่สามารถชมไดคือที่จุดมอนเบ็ทสึทาเรือกะนิงโกะสเตชั่น 
และที่อะบะชิริทาเรือออโรรา เทอรมินอล 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 พิพิธภัณฑแมวนํ้าหรือพิพิธภัณฑนํ้าแข็ง หากนําทานขึ้นเรือการิงโกะทางบริษัทขอนํา
ทานชมพิพิธภัณฑแมวนํ้า ศูนยอนุรักษและเลี้ยงดูแมวน้ําที่บาดเจ็บอันเกิดจาก
ธรรมชาติหรือจากการติดมาอวนของชาวประมง โดยจะทําการดูแลรักษาจนหายก็จะ
ปลอยกับคืนสูธรรมชาติ โดยระหวางที่ดูแลก็จะมีการฝกแมวนํ้าใหสามารถตอนรับ
นักทองเท่ียวที่ตองการสัมผัสแมวน้ําตัวเปนๆ รวมถึงป�อนอาหารใหแมวน้ําไดอีกดวย  

 



 

 

หากนําทานขึ้นเรือออโรราทางบริษัทขอนําทานชมพิพิธภัณฑนํ้าแข็ง ซึ่งเปนพิพิธภัณฑ
ทองเที่ยวในธีมธารน้ําแข็งที่อยูบนยอดเขาเท็นโตะ ภายในพิพิธภัณฑมีนิทรรศการหลัก
คือนิทรรศการเกี่ยวกับธารน้ําแข็งและสิ่งมีชีวิตในทะเลชั้นใตดินและเปนสถานที่ที่
สามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศาของภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม
ของอาบาชิร ิ

 
 อิออน อาซาฮิกาวา ถาหากนึกถึงประเทศญี่ปุ�นเราจะนึกถึงหางสรรพสินคาใหญ ที่รวม

เอาซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญ  
ราคาถูก และรานคา ตางๆเอาไวภายใน เปนหางหน่ึงที่ชาวญี่ปุ�นใชชีวิตประจําวันรวม

อยูท่ีน้ี  โดยเฉพาะวันหยุดจะม ี
คํ่า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งในอิออน อาซาฮิ

กาวา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 กิ จกรรม  ณ  ลานสกี  – โอตารุ -คลองโอตารุ  – พิ พิ ธภัณ ฑ กล อ งดนตรี   
– นาฬิกาไอน้ําโบราณ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลานสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลานสกีโอตารุเท็งกุยา

มะ) ตั้งอยูที่บริเวณดานลางของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดยกระเชา
แหงน้ีถือวาเปนอีกหน่ึงจุดที่เราจะไดเห็นวิวสวยๆของเมือง ตัวกระเชาเองจะสามารถขึ้น
ไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใชเวลาเพียง 4 นาทีเทาน้ัน เมื่อขึ้นไปแลว
เราจะไดเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามแบบ 360 องศา 



 

 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรี โอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรี

ในญี่ ปุ�น  โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่ สําคัญทาง



 

 

ประวัติศาสตรของเมือง 
 นําทานชม นาฬิกาไอนํ้าโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน 

นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาท ีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ี
แคนาดา  

คํ่า บริการการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอั้น ** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงาน ช็อคโกแลตอิ ชิยะ – รานจําหน ายของฝาก  
– ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ– ชอปปم�งซูซูกิโนะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮ
อกไกโดอยางลึกซึ้งเริ่มตั้งแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีกระรอกป�า
มาเยี่ยมทักทาย  

 แวะซื้อของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อค
โกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ซึ่งม ีช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรัก
ทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด

ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ

รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง 



 

 

รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไมแพงมากนัก 

 ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ อิสระชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ เปนยานชอปปم�งเกาแก ที่เปดใหบริการ
ยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมท่ัวตลาด ไมวาจะฝน
ตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากน้ียังมี
รานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สวนสินคาก็มีท้ังเสื้อผา
และรองเทาแบรนดดังอยาง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เปนตน 
และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน DAISO ที่ทุกอยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน 
DONKI ที่มีขายทุกอยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนา
ตกใจ หรือถาเดินจนหมดแรง ที่น่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 

 
 จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยาน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เปนยานบันเทิงที่ใหญ

ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดวยรานคา5,000 รานและรานอาหาร แสงไฟนีออน
เรียงรายในเวลากลางคืน และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโร
อีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานี
รถไฟใตดิน SUSUKINO ในเวลาคํ่าคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตกึตางๆในยานน้ีจะ
เปดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากนัเต็มท่ี รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตร ีทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตอง
ขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริม
ถนนเต็มไปหมด ยานซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรียกที่รูจักกันดีในหมูคนไทยและนักทองเที่ยว
วาเปน “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเมงใหเลือกทานกันมากมาย ไมวาจะเปน 



 

 

มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรรี่ราเมง เปนตน โดยมีราคาเร่ิมตนเพียงชามละ 750 เยน
เทาน้ัน 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งยานซูซูกิโนะ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

[TG671 10.00-15.50] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
10.00 

น. 
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.50 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
  



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

อัตราคาบริการ :  HOKKAIDO โซอุนเคียว ลองเรือตัดน้ําแข็ง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
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 วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   



 

 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 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 ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


