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 21.00 น.          พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

 23.55 น.          เดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 670 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

  

 08.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ 

   ศุลกากร 

   ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย และคนขบัรถ รอรบัท่านที่สนามบนิ 

   📸 เมืองโอตารุ เมอืงท่าเลก็ๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั   

  

  📸 คลองโอตารุ ให ้ท่านชื่นชมทศันียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของที่น่ี คลองโอตารุ

สรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล  าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยู่ตามริมคลองเมื่อวิทยาการ

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ  - - -  

2 สนามบนิชิโตเซะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– 

พพิธิภณัฑเ์ครื่องแกว้ - นาฬกิาไอน ้ าโบราณ – โรงงานช็อคโกแลต  

- -  NEW FURANO PRINCE 

3 ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมภายในลานสก)ี –นิงเกิ้ลเทอเรส – 

โฮชิโนะ โทมาม ุไอซ ์วลิเลจ - ซปัโปโร  

 - - REMBRANDT STYLE 

SAPPORO   

4 ซปัโปโร - ตลาดปลาโจไก – อาคารรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา –  

ศาลเจา้ฮอกไกโด –เนินพระพทุธเจา้ – ชอ้ปป้ิงมิตซุย เอา้ทเ์ลท็ 

 - - REMBRANDT STYLE 

SAPPORO   

5 เทศกาลหิมะซปัโปโร - อสิระชอ้ปป้ิงในเมืองซปัโปโร    

ไม่มีรถโคช้บรกิารตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 - - REMBRANDT STYLE 

SAPPORO   

6 สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ  - - - 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบนิชิโตเซะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– พพิธิภณัฑเ์ครื่องแกว้ - 

นาฬกิาไอน ้ าโบราณ – โรงงานช็อคโกแลต 

- - เยน็ 



เจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึ้นตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลอง

เหลา่น้ี จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพพิธิภณัฑ ์

  📸 โรงงานเป่าแกว้ ทีน่ี่ไดช้ื่อว่าเป็นแหลง่ท าโรงงานเครื่องแกว้ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด ท่านจะไดช้มวธิกีารสาธิต

การผลติเครื่องแกว้ และยงัมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท่้านชื่นชม และเลอืกซื้อไดแ้ต่ในปจัจุบนั เมอืงน้ีมี

ชื่อเสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

   📸 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ ซึ่งตวัอาคารมี 3 ช ัน้ ที่น่ีท่านจะไดช้มกล่อง

ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารเลือกท า

กล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั 

ราคาตัง้แต่หลกัพนัถงึหมืน่เยน ส่วนทีช่ ัน้ลา่ง มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรที ัง้เพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมา

อดัเป็นซีดีโปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านไดส้มัผสัและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารกั

มากมาย ใหท่้านไดท้  ากล่องดนตรีน่ารกัๆในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง (ค่าอปุกรณ์การท ากล่อง

ดนตรไีม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 

  พรอ้มใหท่้านชมหอนาฬกิาไอน ้ าโบราณ สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

 

  📸 โรงงานช็อคโกแลต (Shiroi Koibito Park) เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของ

ทอ้งถิ่น ผลติภณัฑท์ี่ขึ้นชื่อของบริษทั คือ คุก้กี้ Shiroi Koibio คุก้กี้ เนยสอดไสช้็อกโกแลตขาวที่กินไปที

แทบละลายกบัความอร่อย ซึง่ถอืเป็นของฝากทีนิ่ยมของฮอกไกโดเชยีว ยิง่ช่วงฤดูหนาวจะยิง่สวยมากกว่า

ปกตหิลายเท่า เพราะในช่วงหนา้หนาวนัน้ที่โรงงานแห่งน้ีจะมกีารเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็นอาคาร

สไตลยุ์โรปจงึท าใหบ้รรยากาศนัน้เหมอืนหลุดไปเดินอยู่ในเมอืงโรแมนตคิของยุโรปเลยกว็่าได  ้

 

ที่พกั    โรงแรม  NEW FURANO PRINCE หรอืเทยีบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

          

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

📸 ลานสก ี ที่มชีื่อเสยีงของเกาะฮอกไกโด ใหท่้านไดส้นุกกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมายใหท่้านไดส้นุก

กนัแบบเตม็อิ่ม อาท ิกระดานเลือ่น Sledge ไถลลงจากเนินหมิะ, ขบัรถ Snow Mobile ส าหรบัคนที่ชื่น

ชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปใหท้ ัว่รีสอรท์, ไปเล่น Snow Rafting ที่มหีนา้ตาคลา้ยบา

นานาโบต้ของบา้นเราแต่เลน่กนับนหมิะ  

(หมายเหต.ุ. ค่ากจิกรรมทกุชนิดที่ลานสก ี ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์หากท่านสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร)์ 

   

วนัที่ 3 ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมภายในลานสก)ี –นิงเกิ้ลเทอเรส – 

โฮชิโนะ โทมาม ุไอซ ์วลิเลจ - ซปัโปโร 

เชา้ - - 



เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั   

 

📸 นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ น่ารกัท่ามกลางป่าเขาทีร่่มรื่น ซึง่  

 ผลติจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง งานฝีมอืต่างๆ สนิคา้ไอดเีก๋ๆ  น่ารกัสไตลญ์ี่ปุ่น ราคาไมแ่พง   

 

📸 โฮชิโนะ โทมาม ุไอซ ์วิลเลจ หมู่บา้นน า้แขง็สุดวเิศษ ที่น่ีมกีิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ใหก้บัคนที่

เขา้มาในหมู่บา้นน า้แขง็แห่งน้ี กิจกรรมแรกที่อยากแนะน าเลยก็คือ ซิปไลน์เหนือน ้ าแข็ง (Zipline on 

Ice) เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเตน้ โดยที่จุดเริ่มตน้จะอยู่ที่จุดชมววิของ Ice Village และจะเคลือ่นตวัลงมา 

เป็นระยะทางประมาณ 60 เมตร ระหว่างทางคุณจะไดช้ื่นชมทวิทศันข์องหมิะและลานน า้แขง็ที่น่าอศัจรรย ์ 

รา้นขนมหวานในโดมน ้ าแข็ง ทีน่ี่ไมเ่พยีงแต่จะไดล้ิ้มรสน า้แขง็และขนมหวานในธมีหมิะเท่านัน้ แต่ยงัได ้

เพลิดเพลินกบัประสบการณ์การท าขนมดว้ยการแช่แข็งช็อกโกแลตในทนัทีดว้ยความเย็น -30 องศา

เซลเซยีส และยงัไดส้นุกกบัการใส่ทอ็ปป้ิง เช่น ผลไมแ้หง้ มารช์เมลโลว ์และชอ็กโกแลตลงในถว้ยน า้แขง็

อกีดว้ย ยิง่อากาศภายนอกหนาวเยน็เท่าไหร่กย็ิง่ท  าใหช้อ็กโกแลตแขง็ตวัและสมบูรณแ์บบมากขึ้น  

โรงแรมน ้ าแข็ง (Ice Hotel) และยงัมเีคาน์เตอรบ์ารน์ ้ าแข็งที่มเีมนูน า้แขง็มากกว่า 50 ชนิดใหไ้ดเ้ลอืก

กนัอย่างจใุจ 

 

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั   

 ที่พกั    โรงแรม  REMBRANDT STYLE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า  

 

          เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

📸 ตลาดปลาโจไก ทุกเชา้จะมผีกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งท ัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบั

มาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมอืงซปัโปโร ตลาดที่ผูก้ระจายสนิคา้ไปซื้ออยู่ถดัไป ส่วน

ตลาดที่เปิดส าหรบัประชาชนท ัว่ไปคือที่น่ีต ัง้แต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตาก

แหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้น มวีตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมาอย่างดีใหเ้ลอืกหาตัง้แต่ 6 โมงเชา้ 

นอกจากน้ี ยงัพร ัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารท ัง้รา้นซูชิและรา้นอาหารชุดที่ใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรส

อาหารของฤดูกาลนัน้ๆ ในราคาย่อมเยาว ์

 

📸 ที่ท าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด  สถานที่ทางราชการที่ส  าคญัในยุคสมยัก่อนที่ต ัง้อยู่ที่เมืองซปัโปโร 

นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมยันัน้ สไตลก์ารสรา้งแนวอิฐแดงดูแลว้จะ

วนัที่ 4 ซปัโปโร - ตลาดปลาโจไก – อาคารรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา 

ศาลเจา้ฮอกไกโด –เนินพระพทุธเจา้ – ชอ้ปป้ิงมิตซุย เอา้ทเ์ลท็ 

เชา้ - - 



อารท์ๆใหค้วามรูส้กึไม่เป็นทางการมากเกิน รูปแบบดา้นนอกอาจจะเนน้ผสมผสานตะวนัตกอยู่มาก โดย

ที่น่ีนัน้ถูกสรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป

ดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะกว๊ย เรียกไดว้่าช่วงฤดูใบไมผ้ลิ

บรเิวณแถวๆอาคารน้ีสวยไมแ่พท้ีไ่หนๆในเมอืงเลย 

 

📸 หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ที่ส  าคญัของเมอืงซปัโปโรอีก

แห่งหน่ึง สรา้งต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปลี่ยน

สรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปจัจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 

และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้นทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่

ส  าคญัอกีแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น   

 

📸 ศาลเจา้ฮอกไกโด ซึง่เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึ้นในปี 1871 

ยุคเริ่มพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบัท ัง้หมด 4 องค ์ 

เดิมชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชิ่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเ กาะฮ

อกไกโด ที่มศีาลเจา้ชินโต คอยปกปกัษร์กัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข เป็นที่ส  าหรบัใหค้น

ทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิ์สทิธิ์ทีส่งิสถติอยู่เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั   

📸 เนินแห่งพระพทุธเจา้ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ที่เมอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น  

ถือว่าเ  ป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น

เจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท์ี่ถือว่าที่สุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปัน้

พระพทุธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี า้หนกั 1500 ตนั พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อีก

ท ัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้นที่จะสามารถเหน็ตน้ลาเวนเดอรจ์  านวนกว่า 

150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปปัน้พระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตวัระหว่างสถาปตัยกรรมที่มนุษย์

สรา้งขึ้นกบัความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะช ัน้เอกที่หาดูไดเ้ฉพาะที่น่ี

เท่านัน้ 

 

 📸 มิตซุย เอา้ทเ์ลท็ มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่

เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น 

รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น ัง่ และรา้นจ าหน่ายสินคา้พื้นเมอืงและสินคา้

จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดม์ากมาย อย่างเพลดิเพลนิ 

 



   

 

 ค า่                รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

 ที่พกั    โรงแรม  REMBRANDT STYLE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า  

 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

     ไม่มีรถโคช้บรกิารตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

     📸 เทศกาลหมิะซปัโปโร คร ัง้ยิ่งใหญ่ ซึง่จดัขึ้นในทกุๆปี ทีเ่มอืงซปัโปโร (4-11 กมุภาพนัธ ์2566) 

งานเทศกาลน า้แขง็และหมิะที่เมอืงซปัโปโร (Sapporo Yuki Matsuri) หรือ Supporo Snow Festival 

จะจดัขึ้นทุกๆปีในช่วงตน้ของเดือนกุมภาพนัธ ์กินระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่

และมีชื่อเสียงที่สุดงานหน่ึงในหนา้หนาวของญี่ปุ่ น ซึ่งแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวญี่ปุ่ นเองและ

ชาวต่างชาตริวมกนักว่า 2 ลา้นคน มผีลงานรูปปัน้หมิะและการแกะสลกัน า้แขง็ท ัง้ขนาดเลก็และใหญ่คละ

เคลา้กนัไปราว 250 ชิ้นงาน 

 

     📸 อสิระชอ้ปป้ิงในเมืองซปัโปโร โดยไกดผู์ช้ านาญเสน้ทางจะคอยแนะน าแหล่งชอ้ปป้ิงใหก้บัท่าน  

ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณก์ารนัง่รถไฟของญี่ปุ่น ทีถ่อืไดว้่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นใหค้วามนิยม

มากทีสุ่ด เน่ืองจากรวดเรว็, ตรงเวลา, ทนัสมยั และมคีวามปลอดภยัสูง ใหท่้านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบั

การท่องเทีย่วในเมอืงซปัโปโร และเมอืงใกลเ้คียงดว้ยรถไฟอนัทนัสมยัของญี่ปุ่น หรอืเพลดิเพลนิกบั

แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าแห่งเมอืงซปัโปโร  ใหท่้านเลอืกซื้อสิง่ของและเสื้อผา้แฟชัน่ของเมอืงซปัโปโร  รา้นคา้

ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา อาท ิเสื้อผา้ เครื่องแต่งกาย รองเทา้ 

กระเป๋า นาฬกิา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 

GUCCI, เป็นตน้ … อกีท ัง้ยงัมสีนิคา้เครื่องมอืเครื่องใช ้ตุก๊ตาน่ารกัๆ และของเลน่นานาชนิด ใหท่้านได ้

เลอืกดูเลอืกชมตามอธัยาศยั 

 เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

 บ่าย   ใหท่้านท่องเทีย่วอสิระตามอธัยาศยั หรอือสิระในการเลอืกซื้อของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่น 

 ค า่   รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 ที่พกั    โรงแรม  REMBRANDT STYLE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

  

 

วนัที่ 5 เทศกาลหิมะซปัโปโร - อสิระชอ้ปป้ิงในเมืองซปัโปโร 

ไม่มีรถโคช้บรกิารตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เชา้ - - 



 

 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

     ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชิโตเซะ 

  10.00 น.          ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

  15.50 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 6 สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ เชา้ - - 



อตัราค่าบรกิาร     ราคาผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง /  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

   วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน พกัเด่ียว เพิม่ 

กมุภาพนัธ ์66 74,900 59,900 52,900 46,900 17,900 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผูใ้หญ่ 3,000 บาท  

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

***ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได*้** 

***(ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) มีไกดท์อ้งถิ่นพูดไทย รอรบัท่านที่สนามบนิที่ญี่ปุ่ น*** 

หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วที่ระบเุท่านัน้   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       

 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบเุท่านัน้  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทางขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ น   

 ค่าประกนัคุม้ครองโควดิ / อบุตัิเหต ุทนุประกนัท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ ต า่กว่า 16 ปี ทุนประกนั 1,000,000 บาท)  

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดัตามเสน้ทางรายการที่ระบ ุและ ภาษีน ้ ามนัสายการบนิ 

  ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องบนิ และ สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก.  

  ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบนิก าหนด 

  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของท่าน เพือ่เป็นก าลงัใจ (ไม่บงัคบัทิป) 



 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

      ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯ จดั 

 ให ้เป็นตน้   

  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ ท ัง้ใน และต่างประเทศ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซึ่งตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000  บาท   

ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องต ัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษทัทวัรเ์รยีกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนท าการยืน่วซี่า ซึง่จะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุป๊ปกต ิ

ซึง่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีเ่กดิขึ้น 

การจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบนิเท่านัน้  

ที่นัง่ Long Leg  ที่นัง่รมิประตูฉุกเฉิน  เป็นทีน่ ัง่ส  าหรบับคุคลทีดู่แขง็แรง และสามารถสือ่สารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน

ลูกคา้สามารถรเีควชได ้แต่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา 

 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบรษิทัเริ่มตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ

กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ 

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านที่เป็นมสุลิม,  ทานมงัสวริตั,ิ ไม่ทานหม ู/ เน้ือ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดินทาง 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ

ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 หอ้งพกัญี่ปุ่นมขีนาดเลก็ และจ านวนหอ้งพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสทิธิ์กรณีหากท่านรเีควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไม่ไดต้ามที่

ท่านตอ้งการ 

การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกัโดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ 

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม ว่าจะมหีอ้งพกัใหท่้านเปลี่ยนได ้

หรอืไม ่ซึง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรบัประกนัได ้

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ เป็นไปตามสายการบนิก าหนด (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วน

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีน า้หนกัสมัภาระเกินกว่าสายการบนิก าหนด) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 

115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนด

ของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่มัภาระน า้หนกัเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้  

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณท์าง

การเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซึง่เป็นเหตุการณท์ีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั  ท ัง้ๆ ที่

สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ช ัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้น้ีมคัคุเทศกแ์ละ

พนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 

 

 

 



 

 

  
ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดท ัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการ

ยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ีทุกประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 

 

 

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย 

และเหลอืหนา้พาสปอรต์ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอรต์ของท่านลว่งหนา้ และหากเกดิปญัหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตใุดๆ กต็าม  

ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบในทกุๆ กรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 
 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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