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ซัปโปโร   SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครัง้ท่ี 71 เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดู

หนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น โดยจดัขึ้ นเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน, ชมสถาปัตยกรรม

อนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ท่ีรูจ้ักกันในนามท าเนียบอิฐแดง, 

ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัในราคาสบายกระเป๋าท่ี มิตซุย เอาทเ์ล็ท และชอ้ปป้ิงกันต่อ

ท่ีย่านทานูกิและ ย่านซูซูกิโน่, อิสระเต็มวนักบัการท่องเท่ียวในซปัโปโร  

เท่ียวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดหูนาว 
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ทะเลสาบชิค็อทสึ เพลิดเพลินกบัเทศกาลน ้าแข็ง  ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นศาล

เจา้ ถ ้า พิพิธภณัฑป์ลาขนาดยอ่ม ฯ 

ทะเลสาบโทยะ ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากธรรมชาติ เป็นหน่ึงในจุดท่องเท่ียวส าคัญ

ของฮอกไกโด, ศูนยอ์นุรักษห์มีสีน ้าตาล ชมความน่ารกัและแสนรูข้องหมีสี

น ้าตาลนับรอ้ยตวั ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 

สกีรีสอรท์ ใหท่้านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมหน้า

หนาวของทางสกีรีสอรต์ 

โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลกัษณ์

แห่งวี ถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียังคงกล่ินอายอารยธรรมญ่ีปุ่นผสมตะวันตก, 

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี, ชม เทศกาลประดับ

แสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามค า่คืน แสงเทียนในโคมท่ีอาบไลไ้ปทัว่พ้ืน

หิมะ ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติค   

 

ก าหนดการเดินทาง  วนัท่ี 10-15 กุมภาพนัธ ์2563 
 

วนัท่ี 10 ก.พ. 2563         กรุงเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ 

23.00 น.        พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่า 
                      ข ัน้ตอนการเชค็อิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ี 11 ก.พ. 2563     สนามบินชินชิโตเสะ >> ซปัโปโร >> เทศกาลหิมะซปัโปโรคร ัง้ท่ี 70 >>  
                                       ย่านช้อปป้ิงทานูกิและย่านซซูกิูโนะ 

02.20 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์
เท่ียวบินท่ี XJ620 มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเครื่องบิน  
(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านพิธี
การการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองซปัโป
โร ศนูยก์ลำงควำมเจรญิอนัดบั 5 ของประเทศญี่ปุ่น แผนผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลำ้ย
ตำรำงหมำกรุก ซึง่แตกต่ำงจำกหมู่บำ้นและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น เนื่องจำกไดร้บัค ำแนะน ำ
และกำรพฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถกูออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มตำม
พืน้ฐำนกำรวำงผงัเมอืงของอเมรกิำ   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่น พรอ้มดว้ยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท*** 

บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นที ่สวนสาธารณะโอโดริ เพลดิเพลนิและตระกำรตำกบัควำมสวยงำม
ของ เทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครัง้ท่ี 71 ที่เนรมติสวนสำธำรณะใจ
กลำงเมอืงให้เป็นลำนแสดงโชวผ์ลงำนศลิปะต่ำงๆ ที่รงัสรรค์ขึน้โดยศิลปินจำกทัง้ใน
ประเทศญี่ปุ่นและจำกต่ำงประเทศ รวมไปถงึจำกประเทศไทยด้วย โดยผลงำนและร้ำน
รวงต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นรำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นอำหำรมำกมำย ทอดตวัยำวไปตำมถนน
ใจกลำงเมือง จำกด้ำนตะวนัออกไปจรดฝัง่ตะวนัตก และให้ท่ำนชื่นชมและร่วมเป็น
ก ำลงัใจให้กบัทมีช่ำงแกะสลกัจำกประเทศไทยที่เคยได้รบัรำงวลัชนะเลศิจำกกำรเข้ำ
แขง่ขนักำรแกะสลกัหมิะ   จำกนัน้อสิระให้ท่ำนช้อปป้ิงที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เป็น
ยำ่นทีร่วบรวมรำ้นคำ้ต่ำงๆ กวำ่ 200 รำ้นคำ้ ท่ำนสำมำรถช้อปป้ิงสนิค้ำหลำกหลำยไม่
วำ่จะเป็นสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกหำ้งสรรพสนิค้ำหรอืสนิค้ำแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของ
ฝำกมำกมำยและยำ่นซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำย ทัง้ร้ำนส ำหรบัครอบครวั
หรอืรำ้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยำมรำตรอีกีดว้ย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ี 12 ก.พ. 2563         โอตารุ >> ลานสกีไดนาสตี้  >> มิตซุย เอาทเ์ล็ท >> ทะเลสาบชิค็อทสึ 

                                     เทศกาลน ้าแข็งชิค็อทสึ >> ทะเลสาบโทยะ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี้  สกีรีสอรต์  อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกับกิจกรรม 

สเลท(กระดานเล่ือนหิมะ) หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของทางสกี รีสอรท์ 
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อาทิ สกี, สโนว์ ราฟต้ิง ฯ ท่านตอ้งช าระค่ากิจกรรมเอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์

(รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเลน่กระดานเล่ือนหิมะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่มิตซุย เอาทเ์ล็ท 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายในมิตซุย เอาทเ์ล็ท 

อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีหลากหลาย พรอ้มใจกันลดราคา อาทิ เช่น 

Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc 

Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, 

Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, 

Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณดา้นหน้าเอาท์เล็ท จะมี

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเล็กๆ ท่ีขายผลิตภณัฑสิ์นคา้ต่างๆ ท่ีมาจากผูผ้ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะ

ของสด, ของแหง้ หรือแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

บ่าย  เดินทางสู่ ทะเลสาบชิค็อทสึ น าท่านเขา้ชม เทศกาลน ้าแข็ง Shikotsu Ice Festival 

ภายในบริเวณเทศกาล ท่านจะไดพ้บกบัการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นซุม้ต่างๆ มีทั้งศาลเจา้ 

พิพิธภณัฑป์ลาขนาดยอ่มท่ีผูจ้ดังานน าปลาท่ีหาไดจ้ากบริเวณน้ีมาโชว ์จ าลองอุโมงค์ถ ้า

ท่ีมีน ้าแข็งหอ้ยยอ้ยพรอ้มประดับไฟระยิบระยบั ใหค้วามรูสึ้กเหมือนอยู่ในอาณาจักร

น ้าแข็ง จากน้ันเดินทางสู ่ทะเลสาบโทยะ ซ่ึงอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โท

ยะ ทะเลสาบแหง่น้ีเกิดขึ้ นจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือในอดีตกาล ท าใหพ้ื้นดินยุบตวั

จนก่อใหเ้กิดทะเลสาบในปัจจุบัน โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต า่โดยมีปากปล่อง

ภูเขาไฟบางแหง่ท่ียงัคงคุกรุน่อยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นท่ีพุง่ออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ด้

เห็นกัน ดังน้ัน ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งท่ีอาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมส าหรบันักท่องเท่ียว 

และทะเลสาบแห่งน้ียงัเคยถูกใชใ้นการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 

เม่ือปีค.ศ.2008 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารค า่ อิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปดว้ย

แร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จงึเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้  

จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัท่ี 13 ก.พ. 2563         โทยะ >>  ฟารม์หมีสีน ้าตาล >>ซัปโปโร >>โอตาร ุ>>ศาลเจ้าฮอกไกโด  
                                             พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี >> คลองโอตาร ุ 
                                             (ชมงานเทศกาล ประดบัแสงเทียน) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูไดย้าก โดยใน

ประเทศญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุ (ชนเผ่าพ้ืนเมืองบน

เกาะฮอกไกโด) เช่ือกนัวา่หมีสีน ้าตาลน้ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ไดเ้วลา

สมควรเดินทางกลบัเขา้สู ่เมืองซัปโปโร  
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจา้ซัปโปโร แต่เปล่ียนชื่อ

เพ่ือให้สมกับความยิ่ งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด  ศาลเจ ้าแห่ง น้ีถึงแม้จะไม่ ได้มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรบัคนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว ้

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวฮอกไกโด  เชื่อกันว่าศาลเจา้ชินโตแห่งน้ีจะ

คอยปกปักษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโอตา
ร ุเมอืงท่ำที่ส ำคญัทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะฮอกไกโด เป็นเมอืงที่มคีวำมเป็นตะวนัตก
ผสมอยูค่่อนขำ้งมำก ไม่วำ่จะดว้ยสถำปัตยกรรมของอำคำรต่ำงๆ หรอืจะเป็นเสำไฟที่ใช้
ตะเกียงแก๊ส ท ำให้บรรยำกำศในเมืองมีควำมโรแมนติค พาท่านเพลิดเพลินไปกับ
เสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตีอ้นรบัท่าน ภายในอาคารท่าน
จะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และ
สามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองที่มี
เพยีงชิ้นเดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมีนาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคาร
พพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ จำกนัน้น ำท่ำนเกบ็ภำพ
ควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่ำทีส่ะทอ้นบนผวิน ้ำของ คลองโอตา
ร ุและชมควำมสวยงำมของ เทศกาลประดบัแสงเทียน หรือ Otaru Snow Light 
Path ยำมทอ้งฟ้ำเปลี่ยนส ีควำมมดืเขำ้คลอบคลุมท้องฟ้ำ จะมกีำรจุดเทยีนโคมไฟใน
คลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทัว่บรเิวณจะถูกประดบัประดำไปดว้ยโคมไฟหมิะและรูป
ปัน้น่ำรกัจ ำนวนมำก โดยแสงเทยีนในโคมหมิะอำบไลไ้ปทัว่พืน้หมิะ ใหท้่ำนได้เกบ็ภำพ
บรรยำกำศทีส่วยงำม ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงกลบัเขำ้สู่ เมืองซปัโปโร  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ี 14 ก.พ. 2563         อิสระท่องเที่ยวในเมืองซปัโปโรดว้ยตวัท่านเอง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดินทางท่องเท่ียวและสมัผสับรรยากาศเมืองซัปโปโร ชอ้ปป้ิงได้

อยา่งเต็มอ่ิมหรือจะชมววิทิวทศัน์จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWER เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปั

โปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรง

ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 ท่ีระดบัความสูง 

160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน 

กลางคืน โดยเฉพาะยามค า่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ สอ่งสวา่งท่ี

จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยู่

ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซซููกิโน่ นอกจากน้ียงัมีจุด

ชมวิวกลางคืนท่ีภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของท่ีน่ีน้ันติดอันดับ 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีวิว

กลางคืนสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ท่านสามารถข้ึนไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และ
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เคเบ้ิล คาร ์หรือหากตอ้งการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์ก็ยงัมีหมู่บา้นประวติัศาสตร์

ใหท่้านไดเ้ขา้เยี่ยมชม (ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ) 

 กลางวนั - ค า่ อิสระรบัประทานอาหารม้ือกลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 

เลือกชิมเลือกอร่อยจากรา้นคา้ต่างๆ ในเมืองซัปโปโรไดต้ามอธัยาศยั 

ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ี 15 ก.พ. 2563    ซปัโปโร >> อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า >>  สนามบินชินชิโตเสะ >>  
                                      สนามบินดอนเมือง                    

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า หรอืท ำเนียบอฐิแดง สร้ำงขึน้ในปีค.ศ.1888 
สถำปัตยกรรมนี้ถือเป็นสญัลกัษณ์อย่ำงหนึ่งของเมืองซปัโปโร ใช้อฐิในกำรก่อสร้ำง
ประมำณ 2.5 ล้ำนก้อน อำคำรนี้เคยเป็นอำคำรที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับำลเมจ ิปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิำงวฒันธรรม และใช้ส ำหรบั
ต้อนรับบุคคลส ำคัญทำงกำรเมืองของรัฐบำลญี่ ปุ่น  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่
สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือท าการเชค็อิน 

11.55 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย 
เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ621 มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเครื่องบิน  

                      (อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง  วนัท่ี 10-15 กุมภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 

*ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขับ  ท่านละ 1,000 บาท 

โดยเรียกเก็บพรอ้มกับค่าทัวรส์่วนที่เหลือ* 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 35,900.- 

ส าหรับท่านที่ตอ้งการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900.- 
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หมายเหตุ 

 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใน

แต่ละประเทศ หากไม่ไดร้ับการอนุญาติใหเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศน้ันๆ  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใชต้ัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวัดท่ีพักมายงัสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะ

ของทัวรว่์าออกเดินทางไดห้รือไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสัมภาระของสายการบิน

ภายในประเทศท่ีท่านใช  ้เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสัมภาระของสายการบิน

ภายในประเทศจะนอ้ยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการก าหนดของแต่ละ

สายการบิน ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากผูเ้ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง  อาทิเช่นรา้นอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วน

น้ันให ้

5. ไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่ีมาพรอ้มกับตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สายการบินไทย ไดน้ ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน 

             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ 

             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ  ์ไดน้ ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน  

               และสัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 2 ช้ินเท่าน้ัน (รวมกระเป๋าติดตัวดว้ยแลว้) 

             -สายการบินพีช แอร ์ไดน้ ้าหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ  

               และสัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแลว้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน 

3. ค่าท่ีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณี

หอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพักท่ีมี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้

เป็นหอ้งพักคู่แลว้เสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพักส าหรับ 3 

ท่านใหไ้ด ้จ  าเป็นตอ้งจดัหอ้งพักใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวิน+หอ้งซิงเกิล   

             -หอ้งทวิน หอ้งพักส าหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง 
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             -หอ้งดับเบ้ิล หอ้งพักส าหรับ 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส ์1 เตียง 

             -หอ้งทริปเป้ิล หอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 

             -หอ้งซิงเกิล หอ้งพักส าหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

5. ค่าใชจ้่ายของมัคคุเทศกท่ี์คอยอ  านวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 

6. ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน  500,000 บาท 

ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ

ระหว่างการเดินทาง) 

*** เด็กอายุต  า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีข้ึนไป จะไดร้ับความคุม้ครองประกันอุบัติเหตุ

เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันท่ี 01 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งช าระ

เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากท่ีท่านไดท้  าการจอง

ทัวรแ์ลว้ 

 

  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาต

ท่ีกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรืออื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

5. ค่าประกันอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทัวรแ์ละผูเ้ดินทางตอ้งการท าเพ่ิมเติม  อาทิ  

              ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าชา้หรือทรัพยสิ์นสูญหาย เป็นตน้ 

6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ไดบ้ริการน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

8. ค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ  
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เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาช าระมัดจ  าท่านละ 20,000 บาท  

2. กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันท าการ 

3. กรณีท  าการจองทัวรก่์อนวันเดินทาง 35 วันท าการหรือนอ้ยกว่า กรุณาช าระค่าทัวรเ์ต็ม

จ  านวน 

การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลิกลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินมดัจ าทั้งหมด 

2. กรณียกเลิกก่อนวนัออกเดินทาง 35 วนัท าการหรือนอ้ยกวา่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. กรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  

          หรือวนัหยุดยาวตามท่ีรฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถึงเท่ียวบินพิเศษ(เชา่เหมาล า) จะไม่มี   

          การคืนเงินมดัจ าและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เม่ือช าระค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถเลื่อน

วันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณีท  าการตดักรุป๊สายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจ  าไดใ้นทุก

กรณีและหากยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 35 วันท าการหรือนอ้ยกว่า ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่าตัว๋และค่าทัวรทุ์กกรณี 

 

 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด  ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้

ท่านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล

เยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ  าหรือค่าทัวร์

ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพักไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันใหแ้ลว้

เท่าน้ัน 
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3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณต์่างๆ 

เกิดข้ึนและมีเหตุท  าใหก้ารเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะไดร้ับการยืนยนัว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใชจ้่ายจาก

สายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากรายการทัวร ์อาทิเช่น

ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลังจากท่ีท่านไดท้  าการจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ  าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวรทุ์ก

ประการ 
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