
 

 

รหัสทัวร JWT1903767 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซับโปโร 5 วนั 3 คืน (TG) 
ชมงานเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 
SAPPORO WHITE ILLUMINATION 
พิเศษทานบุฟเฟ�ตยากินิกุ+ปู 3 ชนิด 

 
บินตรงสู ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

บริการน้ําหนักกระเป�า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 



 

 

 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ) 

TG670 23.55-08.20+1 
   - 

 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ -อิสระทองเที่ยว
งาน Sapporo Snow Festival 

 
 
บน
เครื่อง 

  Mystays 
Sapporo 

Susukino หรือ
เทียบเทา 

3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต 
DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White 
Illumination 

   Mystays 
Sapporo  

Susukino หรือ
เทียบเทา 

4 ศาลเจาฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจา 
-  MITSUI OUTLET – ชอปปم�งทานุกิโคจิ 

   Mystays 
Sapporo  

Susukino หรือ
เทียบเทา 

 5 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ  TG671 10.00-15.50   
บน

เครื่อง 

  

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู



 

 

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและ
อํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโทเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG670  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
 

วันที่ 2 ชิ โทเซ  –  โนโบริ เบ ็ตส ึ  –  ห ุบเขานรกจิ โกก ุดานิ  -  โนโบริ เบทส ึ  - 
อิสระทองเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 
(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 

  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
นําทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮ
อกไกโด ซึ่งมีนํ้ารอนที่แตกตางกัน 11 ชนิด นับเปนนํ้ารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดของญี่ปุ�น ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรม และที่พักสไตลญี่ปุ�นเรียว
กังมากมาย นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับ
ถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกลิ่นของกํามะถัน ชมบอนํ้าพุรอนและบอโคลน
เดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
 อิสระใหทานทองเที่ยวในเมืองซัปโปโรตลอดทั้งวัน มีสถานที่ทองเที่ยวที่

นาสนใจอยูหลายทีอ่าทิเชน 
 อดีตอาคารที่วาการของฮอกกโด (ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะ

พิเศษ  ที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ  

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เปนหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะ
สัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือเปน
หอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่ว  โลกรูจัก และ
นิยมถายรูปเปนที่ระลึก  
สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)   ซึ ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ 
ตั้งอยูใจ  กลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมี
สวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที่ตั้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร ภายในสวน
โอโดริที่มีความยาวประมาณ1.5 กิโลเมตร จะมีผลงานประติมากรรมหิมะขนาด 



 

 

ใหญ เรียงรายไปเรื ่อยจนถึง ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึ ่งเปนการประกวด
ประติมากรรมหิมะที่หลายประเทศทั่วโลกสงตัวแทนมาเขารวมการแขงขันดวยและ
ในชวงเย็นก็มีประดับไฟและเลนเทคนิค แสง สี เสียง กับประติมากรรมหิมะตางๆ  
ระหวางทางมีลานอาหารของฮอกไกโดอีกดวย  โดยจะปดถนนใหญใหคนเดินและ
จัดแสดงงานแทน มีการประกวดประติมากรรมน้ําแข็งที่เปนรูปสลักจากกอนน้ําแข็ง 
(ice sculpture)งานแสดงแสงสี และบารนํ้าแข็งใหไดเพลิดเพลินเชนกัน และ
ในชวงเวลาตอนเย็นจนถึงคํ่าจะสวยเปนพิเศษ เพราะจะมีการประดับไฟใหสะทอน
กับนํ้าแข็งแกะสลักเปนประกายวาววับ   ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่ม
ที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะ
เต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” 
เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติ
และเครื่องเคราตาง ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา 
พักที่  Mystays Sapporo Susukino  หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่ 3 สนุกสนานลานสกี – โอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – 

โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White 
Illumination 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู Kokusai Ski Resortเปนลานสกีเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มี
ความยาวถึง 42 กิโลเมตร และใชกอนโดลา (กระเชา) ตอกันถึง 4 ตัว มี
รานอาหาร บอนํ้ารอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพักผอนหยอนใจครบครัน 
แถมภายในรีสอรทยังมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ใหทานอิสระเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมลานสกี (คาทัวรไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณตางๆ ) 

หมายเหตุ : กรณีที่ลานสกี ปด  หรือ มีเหตุขัดของทําใหไมสามารถเขาไปเลนหรือทํากิจกรรม
ใดๆ ได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเปนไปลานสกีใกลเคียงหรือ ลานสกีที่อยู
ในเสนทางทัวร 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมือง
คาขาย ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเปนเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการ
ทําเครื่องแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอัน
เป น เอกลักษณ  น ํ าท  านชม คลองโอตารุ  
สัญลักษณของเมืองโอตารุที ่ไดรับความนิยม
ถายภาพ มีฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง 
โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวาเปน
คลองที่เกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขน
ถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขนถาย แลวนํา
สินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใช
และถมคลองครึ่งหนึ่งทําเปนถนนหลวงสาย 17 
สวนที่เหลือไวครึ่งหนึ่งก็ไดทําการปรับปรุงเปน
สถานที่ทองเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบ
คลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก 
อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทาน
เดินเล นชมเม ืองโอตาร ุตามอัธยาศัย เชน 
พิพิธภัณฑกล องดนตร ีและเคร ื่องแกว ที่
รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและ
หายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝมือตาง 
ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี ซึ่ง



 

 

มีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตางๆ ได
ดวยตัวของทานเอง รานขายเครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคม
ระยา ร านขายขนมอบตางๆ ที ่ท านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะ ราน 
KITAKARO ซึ ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลย
ทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเปนอยางดี  และยังมีอีกหนึ่งรานที่ทานตองมี
เวลากับรานน้ี คือ  
ราน LeTAO รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสน
อบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานเดินทางสู โรงงานช็อคโกแลต ISHIYA ชมขั้นตอนการทําชอคโกแลตที่ขึ้น
ชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็อคโกแลตขาว
ที่เปนที่นิยมทั่วทั้งเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไมรวม
ตั๋วคาเขาชมภายใน)  
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา 
น้ําหอม ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนชัน 
(Sapporo White Illumination) นับเปนเทศกาลที่สรางสีสันใหกับฤดูหนาว
ของซัปโปโร (Sapporo) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด (Hokkaido) และ
เปนเทศกาลประดับไฟที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�นในปค.ศ. 1981 โดยใน
ครั้งแรกนั้นใชหลอดไฟจํานวนประมาณ 1,000 หลอด และ 37 ปตอมาก็เพิ่ม



 

 

จํานวนหลอดไฟมากขึ ้นถึงกวา 780,000 ดวงเลยทีเดียว  สถานที่จัดงานอยู
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) มีการจัดแสดงชิ ้นงานมากมาย
หลากหลายแบบทั้งที่แสดงถึงธรรมชาติอันงดงามของฮอกไกโด  

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) รานอาหารบุฟเฟ�ต ไลนอาหารก็มี
มากมายหลายชนิดที่มีใหเลือก โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต
หอยนางรม หอยเชลล หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอยตลับ กุงกามกราม กุงแมน้ํา กัง้ 
ปลาไข ปลาแซลมอน และไฮไลทที ่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด  3 ชนิด 
ไดแก ขาปูยักษ ปูหิมะชื่อดัง และปูขนตัวใหญ // สําหรับคนรักอาหารโปรตีน จะมี
เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว และเน้ือแกะ ใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่  Mystays Sapporo Susukino หรือระดับเดียวกัน  

 
วันที่ 4  ศาลเจาฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจา– MITSUI OUTLET 

PARK- ชอปปم�งทานูกิโคจ ิ
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับ
ความยิ่งใหญ ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปกษรักษา ใหชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน เกาแกนับ
พันป ดังเชนภูมิภาคคันโต 



 

 

 
 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานโมอาย หรือ เนินพระพุทธเจาที่ออกแบบโดย Tadao 
anda สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรม
จากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั ้งใหอยู ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร 
พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมี
ชื่อวา Atama Daibutsu เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
2559 
อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่
บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะ
ซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนชื่อที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหนึ่งในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด   

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานชอปปم�งที่ มิตซุยเอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยแหลง รวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดั งถ ึ ง  128 แบรนด  อาทิ เ ช  น  Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 



 

 

เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่
จุได 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคา
ทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย จากนั้นนําทานชอปปم�งที่ ทานุกิโคจิ 
เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความ
ยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคา Susukin  มีราน 
BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส, ราน
100เยน , ร  านUNIQLO ขายเส ื ้อผ าแฟชั ่นวัยร ุ น , ร  าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Mystays Sapporo Susukino  หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 5 สนามบินชิโทเซ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา (box set) (6) 

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินที ่TG671  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------------------- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 



 

 

 

 
 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ  

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมตั๋ว

ทานละ 
พักเด่ียว 

เพ่ิมทานละ 
9 - 13 ก.พ. 2563 49,999 39,999 15,900 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)  
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ 
30 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง



 

 

คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง



 

 

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทรปิ 
 

 
 
 

 
 


