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รหัสโปรแกรม : 25851 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

  
  

เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญีปุ่่ นกบัเปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญีปุ่่ นกบัเสน้ทางธรรมชาติ มนตเ์สน่หแ์ห่งเสน้ทางธรรมชาติ มนตเ์สน่หแ์ห่ง  

ชมเทศกาลชมเทศกาลแกะสลกัแกะสลกัน ้าแข็งน ้าแข็งโซอุนเคียวโซอุนเคียว  และ ล่องเรือตดัน ้าแข็งและ ล่องเรือตดัน ้าแข็ง  

ชมเทศกาลหมิะซโึดเมะ และ ชมเทศกาล   

SSnnooww  FFeessttiivvaall’’2233  ((1ปีมคีร ัง้1ปีมคีร ัง้เดยีว)เดยีว)    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล่องเรอืตดัน ำ้แข็ง เทศกำลปรำสำทน ำ้แข็ง ป้ิงย่ำง+ทำนปูฮอกไกโด 

* ราคานีร้วมคา่เขา้ทกุสถานทีแ่ลว้ 
//  อาหารครบทกุมือ้ * 

***กนิด ีอยูด่ ีไมม่ ีFREE DAY 

*** 
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✓ ชมอาณาจกัรแหง่กลอ่งดนตรเีมอืงโอตาร ุนบัหมืน่ชิน้ ดนิแดนแหง่จตินาการส าหรบัคนชอบกลอ่ง

เพลงโดยแท ้  

✓ อาบน า้แรห่ลายๆ แหง่ทีข่ ึน้ชือ่ สมัผสับรรยากาศโรแมนตคิ ใหผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้และบ ารงุผวิ 

✓  ชมสถานทีห่า้มพลาดของ เมอืงซปัโปโร ตกึเกา่รฐับาลญีปุ่่ น และ หอนาฬกิา 

พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร พรอ้มชมิเบยีร ์และทานปยูกัษ+์ป้ิงยา่ง  

✓ สมัผสับรรยากาศการน ัง่เรอืตดัน า้แข็งลอ่งเรอืตดัน า้แข็งกงิรนิโกะ นบัเป็นจดุสนใจที่

นกัทอ่งเทีย่วมากนัมากในฤดหูนาว เขา้ชมหอคอยโอคอทสก ์ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์– 

มนีาคม 

✓ ชมเทศกาลหมิะซโึดเมะ และ ชมเทศกาล Snow Fest. 2023 ชม

ผลงานประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร 

(Sapporo Yuki Matsuri หรอื Sapporo Snow Festival 2023 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 

69,900.- 29 มกราคม - 03 กุมภาพนัธ ์2566 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ)     

2 

ฮอกไกโด – ชโิตเซะ – อำซำฮคิำวำ่ – หมูบ่ำ้นรำ

เมน – สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมะ - Sounkyo 

Hyubaku festival เทศกำลแกะสลักน ้ำแข็งโซอนุ

เคยีว 

 ✓ 

เมนู รำเมง 

✓ 
SOUNKYO  KANKO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

“พเิศษ แชอ็่องเซ็น” 

3 

โซอนุเคยีว – เมอืงมอนเบ็ทส ึ- ลอ่งเรอืตัด

น ้ำแข็งกงิรนิโกะ - หอคอยโอคอทสก ์- เมอืงอำ

ซำฮคิำว่ำ – ชอ้ปป้ิงถนนอำซำฮคิำวะ เฮวะโดร ิ– 

ชอ้ปป้ิง AEON MALL 

✓ ✓ 

เมนู หมอ

ไฟทะเล

สไตลญ์ีปุ่่ น 

NABE SET 

✓ 
WBF GRANDE 

ASAHIGAWA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

“พเิศษ แชอ็่องเซ็น” 

4 

อำซำฮคิำว่ำ – ซปัโปโร – เทศกำลหมิะซโึดเมะ 

พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ปัโปโร- สวนโอโดร ิ- ช๊อปป้ิง

ทำนุกโิคจ ิ

✓ ✓ 

เมนู 

Japanese 

SET 

✓ 

เมนู 

บฟุเฟต์

ชำบ ูชำบ ู 

GRANDBELL 

SUSUKINO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

55  

ซปัโปโร – โอตำรุ - คลองสำยโอตำรุ – 

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตร-ีโรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ  

ตกึรัฐบำลเกำ่ – ชอ้ปป้ิงถนนทำนุกโิคจ ิ

 

✓  ✓ 

เมนู 

ROBATAY

AKI SET  

✓ 

พเิศษ!!! 

เมนูป้ิงยำ่ง+ 

บฟุเฟตข์ำปู

ยักษ์  

GRANDBELL 

SUSUKINO HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 

  

66  สนำมบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ) 
✓        
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วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ  (สวุรรณภมูฯิ)– ชโิตเซะ 

21.00 น. พรอ้มคณะกันทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิ

ไทย (TG) เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเดนิทำง 

23.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง             ฮอกไกโด – ชโิตเซะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมน –  

  สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - Sounkyo Hyubaku festival เทศกาล

แกะสลกัน า้แข็งโซอนุเคยีว 

08.20 น.+1(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ 2 ชม.) เดนิทำงถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ผำ่นดำ่นตรวจ

คนเขำ้เมอืงและเช็คสมัภำระทกุทำ่นแลว้  

หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง อาซาฮคิาวา่ น ำทำ่นสู ่หมูบ่า้นราเมน ชือ่ดังในเมอืงอำซำฮิ

คำวำ่ ซึง่เมอืงน้ีขึน้ชือ่วำ่ รำเมนมรีสชำตอิร่อยตดิอันดบั 1 ใน 3 ของเกำะฮอกไกโด อสิระทกุ

ทำ่นเลอืกรับประทำนรำเมนตำมอัธยำศัย  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมง (Cash back ทา่นละ 2,000 YEN) 

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประมานเมนูราเมงตามใจชอบ*** 

 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) คอื

อกีหนึง่สถำนทีท่อ่งเทีย่วทีนั่บวำ่มชีือ่เสยีงและไดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่ง

มำกของเมอืงอะซะฮกิะวะ เป็นสวนสตัวท์ีไ่มธ่รรมดำและแตกตำ่งจำกสวน

สตัวท์ั่วๆไป ไดรั้บควำมนยิมเพิม่ขึน้อยำ่งรวดเร็วในชว่งหลำยปีทีผ่ำ่นมำน้ี จนกลำยเป็นสวนสตัว์

ทีไ่ดรั้บควำมนยิมมำกทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมผีูเ้ขำ้ชมถงึปีละกวำ่ 3 ลำ้นคน สวนสตัวอ์ำซำฮิ

ยำมะแหง่น้ี สตัวต์ำ่ง ๆ ไมไ่ดถ้กูกักขังอยูใ่นกรงในแบบทีเ่คยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไป แตท่ีน่ี่คณุ

จะไดเ้ห็นควำมคดิสรำ้งสรรคอ์ันยอดเยีย่มในกำรออกแบบทีอ่ยูข่องสตัว ์ดว้ยแนวควำมคดิทีว่ำ่ 

สตัวต์ำ่ง ๆ ควรจะไดอ้ำศัยอยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีด่แีละเป็น ไปตำมธรรมชำตขิองสตัวนั์น้ ๆ 

เพือ่ใหพ้วกเขำมคีวำมสขุ และสำมำรถแสดงอปุนสิยัหรอืพฤตกิรรมตำมธรรมชำตขิองตัวเองได ้

อยำ่งเต็มที ่  พรอ้มทั่งทำ่นยังไดช้มควำมน่ำรักของพำเหรดนกแพนกวนิหลำกหลำยสำยพันธท์ี่

จะมำเดนิแบบโชวต์วัใหท้ำ่นไดช้มควำมน่ำรัก และควำมฉลำดของหมข่ัีวโลก ทีท่ำ่นจะไมไ่ดเ้ห็น

ตำมสวนสตัวท์ั่วๆ ไป 
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แลว้น ำทำ่นสูเ่มอืงโซอนุเคยีว น ำทำ่นเขำ้ชม เทศกาลแกะสลกัน า้แข็งโซอนุเคยีว 

Sounkyo Hyobaku Fastival 2023  เมอืงคำมกิำวำ่ บรเิวณแมน่ ้ำอชิคิำรซิ ึง่กลำยเป็น

น ้ำแข็งกลำงหบุเขำโซอนุเคยีว Sounkyo Onsen Town มผีลงำนแกะสลกัน ้ำแข็งประดับไฟสสีนั

สวยงำม    

  

จนไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก 

  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  SOUNKYO  KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

*** เชญิทา่นอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ“อ็องเซ็น” ทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชำวญีปุ่่ นเชือ่กันวำ่ในน ้ำแร่นัน้จะอดุมไป

ดว้ยแร่ธำตทุีท่ ำใหผ้วิพรรณสดใส สขุภำพด ีและยังมสีรรพคณุทำงกำรรักษำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆได ้*** 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง           โซอนุเคยีว – เมอืงมอนเบ็ทส ึ- ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งกงิรนิโกะ - 

หอคอยโอคอทสก ์ - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ชอ้ปป้ิงถนนอาซาฮคิา

วะ เฮวะโดร ิ– ชอ้ปป้ิง AEON MALL 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเพือ่ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง GARINKO นัน้ถอืเป็นกจิกรรมกำรทอ่งเทีย่ว

ทีไ่ดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งมำกในเมอืง Abashiri แผน่น ้ำแข็งขนำดใหญจ่ะลอยมำตำมทะเลจำก

ฝ่ังประเทศรัสเซยี และเรอื Aurora ล ำยักษ์ก็จะวิง่ผำ่นแผน่น ้ำแข็งยักษ์เหลำ่น้ีไป เป็นภำพที่

มหัศจรรยม์ำกๆ ทำ่นจะไดล้อ่งเรอืสมัผัสอำกำศทีห่นำวเย็น พรอ้มชมทศันียภำพของทะเลโอ

คอทสก ์และไดเ้ห็นชวีติของสตัวโ์ลกในเขตหนำว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหำงขำว แมวน ้ำ เป็นตน้ 
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(หมายเหต ุ น า้แข็งข ัว้โลกน ัน้ตอ้งคอยดอูากาศประกาศกนัวนัตอ่วนัเลย ซึง่กอ่นขึน้เรอืจะมกีารประกาศ

ตดิไวต้รงจดุขายต ัว๋วา่จะเห็นหรอืไมเ่ห็นจะไดไ้มต่อ้งลุน้ เนือ่งจากเป็นเรือ่งของธรรมชาตบิางคร ัง้วนันีม้ ี

น า้แข็ง วนัตอ่มาอาจไมม่แีลว้ เพราะโดนคลืน่พดัออกไปไกลก็เป็นได ้ ท าใหก้ารเรอืไมส่ามารถลอ่งได ้

ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืตดัน า้แข็งอาจจะงดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัฯ จะคนืคา่ต ัว๋ตาม

ราคาต ัว๋กรุป๊) 

แลว้น ำทำ่นเขำ้ชม หอคอยโอคอทสก ์ (Okhotsk 

Tower) สรำ้งเป็นหอกลมตัง้ยืน่ออกไปในทะเล ตรง

ทำ่เรอืมอนเบ็ทส ึ บรเิวณเดยีวกันกับทำ่ทีจ่ะลงเรอืตดั

น ้ำแข็ง จำกหอคอยแหง่น้ีนักทอ่งเทีย่วสำมำรถมองดู

ทะเลน ้ำแข็งไดท้ัง้จำกดำ้นบนและดำ้นลำ่งสภำพทะเล

น ้ำแข็งจำกใตน้ ้ำ 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูหมอไฟทะเลสไตลญ์ีปุ่่ น NABE SET) 

 

น ำทำ่นขึน้รถโคช้กลับมำยัง เมอืงอาซาฮคิาวา่ จำกนัน้น ำทำ่น ถนนชอ้ปป้ิงอาซาฮคิาวะ  

เฮวะโดร ิ (Asahikawa Heiwa-dori Shopping Street) ถกูสรำ้งขึน้ในปี 1972 เป็นถนน

ส ำหรับคนเดนิโดยเฉพำะแหง่แรกในญีปุ่่ น มรีำ้นคำ้มำกมำยตัง้แตร่ำ้นกนิดืม่ ไปจนถงึรำ้นขำยขำ้ว

ของเครือ่งใชใ้นชวีติประจ ำวนั เป็นยำ่นกำรคำ้ส ำคัญของคนในทอ้งทีม่ำตัง้แตส่มัยกอ่น 

แลว้ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิง AEON MALL ศนูยก์ลำงกำรชอ้ปป้ิงขนำดใหญ ่หำ้ง AEON ทีฝั่งรำก

ลกึอยูใ่นวถิชีวีติของคนฮอกไกโดนัน้เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีน่่ำหลงไหลดว้ยปรมิำณสนิคำ้

หลำกหลำยครบครันและยังมสีนิคำ้ลดรำคำพเิศษทกุวันอกีดว้ย ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคจ่ ำหน่ำยอำหำร
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เทำ่นัน้ แตยั่งมสีนิคำ้อืน่ๆ อกีมำกมำยทัง้เสือ้ผำ้ เครือ่งประดับ เครือ่งส ำอำงและยำ ใหไ้ด ้

เลอืกสรรใชจ่้ำย 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก WBF GRANDE ASAHIGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*** เชญิทา่นอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ“อ็องเซ็น” ทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชำวญีปุ่่ นเชือ่กันวำ่ในน ้ำแร่นัน้จะอดุมไป

ดว้ยแร่ธำตทุีท่ ำใหผ้วิพรรณสดใส สขุภำพด ีและยังมสีรรพคณุทำงกำรรักษำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆได ้*** 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง อาซาฮคิาวา่ – ซปัโปโร – เทศกาลหมิะซโึดเมะ – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร 

 สวนโอโดร ิ- ช๊อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร เดนิทางสู ่ เทศกาลหมิะซโึดเมะ (Tsudome Site) (แถม

กระดานเลือ่นทา่นละ 1 อนั) ตัง้อยูช่ำน

เมอืงทำงเหนือตดิกับสนำมบนิเกำ่ 

Okadama มโีดมขนำดใหญอ่ยูก่ลำงลำน

กวำ้ง ซึง่โดมน้ีใชเ้ป็นสนำมกฬีำหรอืกจิกรรม

ในร่ม สว่นบรเิวณนอกโดมจะเป็นลำนขนำด

ใหญเ่นน้กจิกรรมสนัทนำกำรของเด็กๆ 

โดยเฉพำะในชว่งเทศกำลหมิะซปัโปโร ลำนน้ีจะถกูเนรมติใหเ้ป็นสนำมเดก็เลน่ขนำดใหญท่ีม่ทีัง้

รูปปั้นหมิะเป็นสตัวแ์ละตัวกำรต์นูตำ่งๆ รวมถงึลำนสไลดห์มิะ บำ้นตุ๊กตำหมิะ และมโีซนใหป้ั้น

ตุ๊กตำหมิะดว้ยตนเองอกีดว้ย (ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่ อาท ิ ชุดสก ี รองเทา้

สก ีไมโ้พล หากสนใจกรณุาตดิตอ่สอบถามหวัหนา้ทวัร)์  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Japanese SET) 

 



 

BIG SOUNKYO-ICE BREAKER 6D4N (เรอืตัดน ้ำเข็ง+Snow Fest.) by TG on 29 JAN-3 FEB 23 Page 7 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) และใหท้า่น

ชมิเบยีร ์นอกจำกนี้ทีน่ี่ยงัมเีบยีร ์alcohol 0% ฮอกไก

โดเป็นแหลง่ก ำเนดิของเบยีรใ์นญีปุ่่ น เบยีรซ์ปัโปโรซึง่

เป็นหนึง่ในแบรนดเ์บยีรท์ีเ่กำ่แกแ่ละเป็นทีน่ยิมมำก

ทีส่ดุในประเทศไดรั้บกำรตม้ในซปัโปโรตัง้แตปี่พ. ศ. 

2420 พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (ซปัโปโรเบยีร ์

Hakubutsukan) เปิดขึน้ในปี 1987 ในโรงเบยีรเ์กำ่

จำกยคุเมจ ิ พพิธิภัณฑแ์นะน ำประวัตคิวำมเป็นมำของ

เบยีรใ์นประเทศญีปุ่่ นและขัน้ตอนกำรท ำเบยีร ์ 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นชม สวนโอโดร ิ (Odori Park) Snow Festival 2013 มหกรรมอัน

ยิง่ใหญช่ว่งฤดหูนำวแหง่เกำะฮอกไกโด 1 ปี มคีรัง้เดยีว ระยะเวลำเพยีง 1 สปัดำห ์จัดขึน้ชว่งตน้

เดอืนกมุภำพันธข์องทกุปี โดยปีน้ีเป็นปีที ่ 61 เกดิขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ.1950 เริม่จำก เดก็

นักเรยีนมัธยมน ำหมิะมำป้ันเป็นรูปร่ำงตำ่ง ๆ ภำยในสวนโอโดร ิจ ำนวน 6 ตัว จนไดรั้บควำมสนใจ

จำกชำวเมอืง จำกนัน้ก็ถกูพัฒนำเรือ่ยมำจนกลำยเป็นเทศกำลประจ ำจังหวัด ประจ ำเมอืง และ

ประจ ำประเทศจัดขึน้ทกุปี กระทั่งถงึปัจจุบัน ณ ชว่งเวลำงำนทำ่นจะไดช้ืน่ชมผลงำน

ประตมิำกรรมชิน้ใหญปั่้น-แกะสลกัหมิะกันและตกแตง่อยำ่งวจิติรงดงำมตระกำรตำของบรรดำ

ศลิปินชัน้เซยีน นอกจำกนีย้งัมกีำรประกวดกำรแกะสลกัหมิะโดยแตล่ะประเทศจะสง่ผูแ้ขง่ขันเขำ้

ร่วมประกวด ซึง่กอ่นหนำ้น้ีทมีชำ่งแกะสลกัหมิะของไทยเคยไดรั้บรำงวลัชนะเลศิอนัดับ 1 มำแลว้ 

ณ โอโดรปิำรค์ สถำนทีจั่ดแสดงซึง่เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วจำกทัว่ทกุมมุโลกวำ่ 2,000,000 

คน โดยเฉพำะชว่งค ำ่มกีำร ประดับประดำไฟหลำกสสีนัดตูระกำรตำยิง่นัก ซึง่ทำ่นไมส่ำมำรถ

ปฏเิสธควำมงำมมหัศจรรยแ์สนอลังกำรน้ีได ้ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลอืกมมุทีช่อบเพือ่บันทกึภำพ

ควำมประทับใจตำมอธัยำศัย  

พเิศษ!! ชมผลงานประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร (Sapporo Yuki 

Matsuri หรอื Sapporo Snow Festival 2023**ส าหรบัปี 2023 ยงัไมม่ปีระกาศยกเลกิและ

คาดการณ์วา่จะจดัขึน้ในชว่ง 1-13 กมุภาพนัธ ์2566 แตเ่นือ่งดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

โควดิ 19 อาจจะสง่ผลใหม้กีารยกเลกิการจดังานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ ์ณ ขณะน ัน้) 

จัดขึน้ในชว่งตน้เดอืนกมุภำพันธข์องทกุปี ณ เมอืงซปัโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยจุดเริม่ตน้ของ

เทศกำลน้ีเกดิจำกกำรจัดแสดงผลงำนประตมิำกรรมน ้ำแข็งของนักเรยีนชัน้มัธยมตน้และชัน้มัธยม

ปลำยจำกโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีส่วนสำธำรณะโอโดรเิมือ่ปี 1950 หลังจำกนัน้ไดรั้บควำมนยิมก็จัด

มำตลอดจนถงึปัจจุบัน ทำ่นจะไดรั้บชมประตมิำกรรมกำรแกะสลักน ้ำแข็งเป็นรูปร่ำงตำ่งๆ ไดเ้ห็น

ขัน้ตอนกำรท ำ และกำรประกวดกำรแกะสลักน ้ำแข็งจำกผูเ้ขำ้แขง่ขันทัว่ทกุมมุโลก จัดเป็นงำน

เทศกำลทีไ่ดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งมำกทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 
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จำกนัน้น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย ณ ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยำ่นกำรคำ้เกำ่แกข่องเมอืงซัป

โปโร ตัง้อยู่ทำงดำ้นใตข้องเมอืง โดยมพีื้นที่ทัง้หมด 7 

บล็อก ภำยในนอกจำกจะเป็นแหลง่รวมรำ้นคำ้ตำ่งๆ อยำ่ง

รำ้นขำยกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภำพยนตรแ์ลว้ ยัง

มรีำ้นอำหำรมำกมำย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหล่ำวัยรุ่น

ดว้ย เน่ืองจำกมีเกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตำมำกมำย 

นอกจำกนัน้ทีน่ี่ยังมกีำรตกแต่งบนหลังคำดว้ยตุ๊กตำทำนุ

กขินำดใหญ ่อกีทัง้ยังมศีำลเจำ้ทำนุกอิันเกำ่แกท่ีส่รำ้งขึน้ตัง้แตปี่ 1973 ดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนบูฟุเฟต ์ชาบชูาบ)ู 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก GRANDBELL SUSUKIKO HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ซปัโปโร – โอตาร ุ- คลองสายโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  

  โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - ตกึรฐับาลเกา่ –  ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอตารเุมอืงทำ่เจรญิรุ่งเรอืงในฐำนะทีเ่ป็นเมอืงคำ้ขำยในชว่งปลำย

ศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เยีย่มชม คลองสายโอตาร ุ คลองสำยวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หำ

ดว้ยควำมเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทียั่งคงควำมเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิแลว้น ำทำ่นชม  

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี ใหท้ำ่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ี ทีแ่สน

ออ่นหวำน ชวนใหน่้ำหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี  (MUSIC BOX) อันมำกมำยหลำกหลำยและ

งดงำมทีจ่ะท ำใหท้ำ่นผอ่นคลำยอยำ่งดเียีย่ม  

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ROBATAYAKI SET ขำ้วมซีปุ ปลำยำ่ง 

โฮำตำเตะ ผักยำ่ง) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ซึง่เป็นโรงงำนผลติช็อคโกแลตที่มชีือ่เสยีง

ทีสุ่ดแห่งเกำะฮอกไกโด และท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ช็อคโกแลตที่มชีือ่เป็นของที่ระลกึได ้และ

นอกจำกขนมชือ่ดังของทีน่ี่แลว้ ควำมสวยงำมของกำรจัดแตง่โรงงำนก็ไมเ่ป็น 2 รองใคร ใหท้ำ่น

ไดอ้สิระถ่ำยรูปกับวงดนตรดีำ้นหนำ้โรงงำน และสวนดอกไมแ้ละรถไฟในสไตล์ยุโรปที่มคีวำม

สวยงำมเป็นเอกลักษณ์  

แลว้น ำทำ่นชอ๊ปป้ิงทีห่า้งมติซุย เอา้ทเ์ลต ใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกับกำรชอ็ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยแบ

รนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อำท ิ MK MICHEL KLEIN ,MORGAN ,ELLE,CYNTHIA 

ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI, 

DIESEL, TUMI,GAP,ARMANY ฯลฯ  เลอืกดเูครือ่งประดบัและนาฬกิาหรอูยา่ง TAG 

HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช ัน่ HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ส ำหรับคณุหนู AIGLE, 

BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ภำยในยังมรีำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ 

ส ำหรับใหท้กุทำ่นน่ังผอ่นคลำยอกีดว้ย 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ..เมนป้ิูงยา่ง + บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์2 ชนดิ) 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก GRANDBELL SUSUKIKO HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  ซปัโปโร – สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลำอันสมควร น ำทกุทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิชโิตเซ ่

10.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

****************************************** 

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

อตัราค่าบริการ 

BIG..SOUNKYO - ICE BREAKER 6D / 4N   
(เรอืตดัน า้แข็งออโรรา่) 

 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   29 มกรำคม – 03 กุมภำพนัธ ์2566 

 

 

 

รำคำต่อท่ำน รวมตัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 69,900.- 37,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 10,500.- 
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***    การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 30 

ทา่น ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง 

*** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ 

***  ส ำหรับหอ้งทีเ่ป็นสำมเตยีง (Triple Room) โรงแรมทีญ่ีปุ่่ นมจี ำนวนนอ้ยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตยีงใหญ่สอง

เตยีงทีส่ำมำรถพักได ้3 ทำ่น (2 Double beds) หรอือำจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra 

bed) ส ำหรับหอ้งนอน 3 ท่ำน หรอืบำงโรงแรมกรณีพัก 3 ท่ำน/หอ้ง บำงโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคำ้ตอ้งจ่ำยค่ำหอ้งพัก

เดีย่วเพิม่ 

เง ือ่นไขโปรแกรมทวัร ์

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ต ัว๋เครือ่งบนิสายการบนิตามรายการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่อำหำร ค่ำทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ และค่ำยำนพำหนะทุกชนดิส ำหรับน ำเทีย่ว ตำมที่

ระบไุวใ้นรำยกำร 

• คำ่รถรับสง่ระหวำ่งสนำมบนิ-โรงแรมทีพ่ัก 

• คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและคำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอัตรำเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ ำกำร
จอง 

• คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่ำงเดนิทำงในทอ้งถิน่คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตุวงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

• ค่ำธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยื่นรอ้งขอวซีำ่อกีครัง้ (เนื่องจำกประเทศญีปุ่่ นไดร้ับประกำศ
ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศใหกั้บคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

• หัวหนำ้ทัวรน์ ำเทีย่วจำกประเทศไทย 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิ หรอื คนตำ่งดำ้ว (เป็นหนำ้ทีข่องผูเ้ดนิทำงใน

กำรจัดท ำเอง) 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ ค่ำซักรดี 
คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรำยกำร คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศัพทท์ำงไกล, คำ่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ (กรุณำสอบถำมจำก

หัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 คำ่ทปิส ำหรับ มัคคเุทศก ์พนักงำนขับรถ และพนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

 คำ่ปรับ ส ำหรับน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิจำกทีท่ำงสำยกำรบนิก ำหนดไว ้

 คำ่ใชจ่้ำยอันเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,อุบัตภิัยทำงธรรมชำต,ิกำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำร
ถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขำ้เมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงและเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทฯ 

 หำกหน่วยงำนรัฐบำลไทย และ/หรอื ญีปุ่่ นมกีำรปรับเปลีย่นขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีก

ตรวจโรคเพิม่เตมิ ทำงผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยสว่นเกนิ 

 ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทปิทา่นละ 2,500 เยน/ทา่น หรอืประมาณ 900 บาท/ทา่น 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#condition_include
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#condition_include
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เงือ่นไขการจองการช าระเงนิ 

• กรุณำท ำกำรจองกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท ำกำรหรอืกอ่นหนำ้นัน้ โดยแฟกซห์รอือเีมลลห์นำ้พำสปอรต์ผู ้

เดนิทำง เพือ่ยนิยันกำรจองทีน่ั่ง มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท/ทา่น 

• กรณีจองนอ้ยกว่ำ 21 วันกอ่นเดนิทำง กรุณำช ำระยอดค่ำทัวรทั์ง้หมด  

• ส ำหรับกำรเดนิทำงชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุตอ่เนื่องกรุณำช ำระมัดจ ำ 50% บำท ของรำคำทัวรทั์ง้หมด 

• คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคำ่ทัวรทั์ง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง อยำ่งนอ้ย 30 วันท ำกำร มเิชน่นัน้บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงของท่ำน และกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นตำมคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 40 วันขึน้ไป หรอืกอ่นหนำ้นัน้ โดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิชว่งเทศกำลหรอืวันหยุดตอ่เนื่อง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 60 วันท ำกำร หรอืกอ่นหนำ้นัน้ จะคนื
คำ่ใชจ่้ำยเงนิมัดจ ำใหทั้ง้หมด โดยหักค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-39 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักค่ำทัวร ์ 50% ของราคาทัวร ์ และหักคา่ใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ

ทัง้หมดไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิกำรเดนิทำง 0-14 วันกอ่นกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่ำทัวรทั์ง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิหากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ 

• รำยกำรทัวรน์ี้เป็นกำรทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท ำและด ำเนนิกำรโดยบรษัิทคู่คำ้ (Partner) 

• อัตรำค่ำบรกิำรคดิค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่น และรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่น

รำคำค่ำบรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำค่ำตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ประกันภัยสำยกำรบนิ ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือัตรำแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทำง 

• ในระหวำ่งกำรท่องเทีย่วนี้ หำกท่ำนไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ ไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ ไม่สำมำรถเรยีกรอ้ง

ขอคนืค่ำบรกิำรได ้

• หำกทำ่นไมเ่ดนิทำงกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขำกลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิได ้

• ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ หรอืเปลีย่นก ำหนดกำรเดนิทำง หำกมผีูร้่วมเดนิทำงในคณะทัวร ์ ไมค่รบตำมที่
ก ำหนดไว ้

• คำ่บรกิำรทีท่ำ่นช ำระกับทำงบรษัิทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระใหกั้บบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะ

แหง่แบบเหมำขำดเชน่กัน ดังนัน้หำกท่ำนมเีหตอัุนใดทีท่ ำใหท้ำ่นไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำรทีร่ะบไุว ้ ทำ่นจะขอ

คนืคำ่บรกิำรไมไ่ด ้

• กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำย
กำรบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯ จะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ ำหรับค่ำบรกิำรนัน้ๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับเท่ำนัน้ 

• บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวรต์ำมควำมเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกับ

สถำนกำรณ์ ขอ้จ ำกัดดำ้นภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะยดึถอืและค ำนงึถงึควำมปลอดภัย 

รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคัญ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำและเงือ่นไขตำ่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้ใหข้ ึน้อยูกั่บดลุย
พนิจิของบรษัิทฯ เท่ำนัน้ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 

• โปรแกรมทัวรน์ี้จะสำมำรถออกเดนิทำงไดต้อ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำงขัน้ต ่ำรวมในคณะตำมทีก่ ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ หำกมจี ำนวน

ผูเ้ดนิทำงรวมแลว้นอ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืปรับเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้
 

เงือ่นไขนอกเหนอืความรบัผดิชอบ 

• บรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้วัีตถปุระสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเทำ่นัน้ กำรเดนิทำงของผูเ้ดนิทำงดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ 
ๆ เชน่ กำรไปคำ้แรงงำน กำรคำ้ประเวณี กำรคำ้มนุษย ์กำรขนสง่สนิคำ้หนีภำษี กำรขนยำเสพตดิ กำรโจรกรรม กำรขนอำวธุ

สงครำม กำรกอ่กำรรำ้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขำ้ข่ำยผดิกฎหมำย ผดิศลีธรรมอันด ี บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่น

ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กับกำรกระท ำดังกล่ำวทัง้สิน้ 

• หำกผูเ้ดนิทำงถกูเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธกำรเขำ้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำม ถอืเป็น
เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจ และควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคนืเงนิทัง้หมด 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหกั้บชำวตำ่งชำต ิหรอื 

คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท ำหนำ้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจำ แต่อ ำนำจสทิธิข์ำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมอืง 
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• ผูเ้ดนิทำงตอ้งใชว้จิำรณญำณสว่นตัวและรับผดิชอบต่อกำรตัดสนิใจในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ต่ำงๆ ในระหวำ่งกำรเดนิทำง

ทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทำ่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ำมำรถรับผดิชอบใด ๆ หำกเกดิควำมไมพ่งึพอใจในสนิคำ้ทีผู่เ้ดนิทำงไดซ้ือ้ระหว่ำง
กำรเดนิทำงท่องเทีย่วนี้ 

• ผูเ้ดนิทำงตอ้งรับผดิชอบต่อกำรจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีำ่ต่ำง ๆ อยำ่งระมัดระวัง บรษัิทฯ จะไม่

สำมำรถรับผดิชอบใด ๆ หำกเกดิกำรสญูหำยของ ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคี่ำตำ่ง ๆ ระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว อันมสีำเหตุ

มำจำกผูเ้ดนิทำง 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยของทรัพยส์นิ และ สัมภำระระหวำ่งกำรเดนิทำงอันมสีำเหตมุำจำกสนำมบนิ สำย
กำรบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื กำรโจรกรรม แตจ่ะท ำหนำ้ทีเ่ป็นตัวแทนในกำรเรยีกรอ้งค่ำชดใชใ้หกั้บผูเ้ดนิทำง 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิหรอืควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ ภัย

ธรรมชำต ิ กำรนัดหยดุงำน กำรจลำจล กำรปฏวัิต ิ รัฐประหำร ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอื ค่ำใชจ่้ำย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรอื จำกอุบัตเิหตตุ่ำงๆ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ต่อกำรไมเ่ป็นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทำง ที่

เกีย่วขอ้งกับ สภำพธรรมชำต ิภูมอิำกำศ ฤดกูำล ทัศนียภำพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชำชนในประเทศทีเ่ดนิทำง

ไป 
•  กรณีใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่น ้ำเงนิ) เดนิทำงเพือ่กำรทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หำกท่ำนถกูปฏเิสธในกำรเขำ้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมด 
• กรณีมที่ำนมคีดคีวำมทำงศำลทีไ่มอ่นุญำตใหท้่ำนเดนิทำงออกนอกประเทศได ้โปรดท ำกำรตรวจสอบกอ่นกำรจอง

ทัวรว์่ำท่ำนสำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถำ้ไม่สำมำรถเดนิทำงได ้อยูเ่หนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ ทำงบรษัิท

ฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
• กรณีหญงิตัง้ครรภท์ำ่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวำ่สำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศได ้รวมถงึรำยละเอยีด

อำยุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ตกลงส าคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ารองทีน่ ัง่ 

เพือ่ใหก้ำรสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขำย สนิคำ้ บรกิำร จำกบรษัิท ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรุณำด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

1.ท่ำนตอ้งตรวจสอบกำรสะกดเป็นภำษำอังกฤษตำ่ง ๆ ใหต้รงกับ หนังสอืเดนิทำง ( Passport ) 
1.1 ชือ่ + นำมสกลุ ของผูโ้ดยสำรทกุคน  

1.2 ค ำน ำหนำ้ ชือ่ เชน่ Mr. / Mrs. / Miss. 
1.3 ชือ่ / ชัน้ยศ / ทำงต ำรวจ / ทหำรเป็นตน้ (ถำ้มแีละตอ้งกำรระบ)ุ 

1.4 เบอรส์ะสมไมลข์องสำยกำรบนิตำ่ง ๆ (ในกรณีทีส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด)้ 

1.5 กรณีมเีด็กร่วมเดนิทำง โปรดตรวจสอบวำ่อำยเุด็กนัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้ำคำบัตรโดยสำรประเภทใด  ตรง
ตำมอำยขุองเด็กหรอืไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนังสอืเดนิทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร และผูร้่วมเดนิทำงทุกท่ำน ว่ำจะตอ้งคงมอีำยุ
เหลอื ณ วันเดนิทำง มำกกวำ่ 6 เดอืน ขึน้ไป และมหีนำ้สแตมป์เหลอืสองหนำ้ขึน้ไป 

2. ควำมผดิพลำดในขอ้ 1.1 – 1.5 อำจสำมำรถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หำกยังไมไ่ดม้กีำร ออกบัตรโดยสำร ทัง้นี้หำกมตีรวจ
พบควำมผดิพลำดภำยหลังกำรออกบัตรโดยสำรแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย ใน

กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดังกลำ่ว  โดยผูโ้ดยสำรตอ้งเป็นผูร้ับภำระคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง สว่นในกรณี 1.6 ผูซ้ ือ้ จะตอ้ง

เป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมควำมพรอ้มของเอกสำรดว้ยตัวทำ่นเอง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถ ด ำเนนิกำรใดๆ แทนท่ำนไดทั้ง้สิน้ 
3. กรณีทีท่ำ่นไมไ่ดท้ ำกำรทักทว้งใดๆ แบบไปลำยลักษณ์อักษร บรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นไดต้กลงรับทรำบเงือ่นไข และขอ้ก ำหนด

ทัง้หมด ของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ขึน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชอบ ใดๆ ทัง้สิน้ 
4. กรณีทำ่นเป็นอสิลำม ไม่สำมำรถทำนอำหำรบำงประเภทได ้โปรดระบใุหช้ัดเจนกอ่นท ำกำรจอง กรณีแจง้ลว่งหนำ้กอ่น

เดนิทำงกะทันหัน อำจมคีำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่ง
แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็น
การช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ ** 

 
 
 
 
 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#inportant_info
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** ก่อนเดินทางเข้าประเทศญปีุ่ นทุกท่านต้องกรอกข้อมลู Visit Japan** 

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Visit Japan เพยีงอย่างเดยีว 
(ไม่ต้องลงทะเบียน MySOS แล้ว) 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์ Visit Japan (ภาษาองักฤษ) ดูท่ีนี ่
https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

 

User manual : คู่มือวิธีการลงทะเบียนเว็บไซต์ Visit Japan โดยละเอียด (ภาษาองักฤษ) ดูท่ีนี ่
https://www.vjw.digital.go.jp/manual/main/visitjapanweb_manual_en.pdf 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สำคญัมาก  
ขอ้ใหท้กุทา่นขอ้มูลตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จำนวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เดก็...............ทา่น 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้สำหรบัเดก็ทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึ้นไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 
พรอ้มทัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นการเดนิทางทัง้หมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 
 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง (ปกตจิะเปน็แบบ 2 เตยีง) หรอื (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
 
 

6. อาหาร          ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวป์กี  ทานมงัสาวริสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 
 

 
ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

