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Otaru Snow Light Path Festival 2019 

 เทศกาลความมหัศจรรยข์องแสงเทียนและหิมะ..@..โอตาร ุ 



 ก าหนดเดนิทางวนัที ่  13 – 18,14 - 19 กมุภาพนัธ์ 2562  

วันที่ 1.           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่       6 วนั 4 คนื 

20.00 น.       คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ

ท่านและอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 

หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตขึูน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45 น.         คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่่น โดย สายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG 670 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 6 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

วนัที ่2.   ฮอกไกโด – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน้ – น า้ตกริวเซ – น า้ตกกงิกะ                           (B/D) 

08.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญีปุ่่น(เวลาทอ้งถ่ินท่ีญ่ีปุ่นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) น าท่านผา่น

พิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้... 

น าท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาว่า  ตั้งอยูท่างตะวนัออกของซปัโปโร เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดรอง

จากซปัโปโร มีอาคารบา้นเรือนยา่นการคา้กระจายเป็นวงกวา้ง ถึงจะไม่มีตึกสูงแต่กท็  าใหเ้มืองดูกวา้ง อะซาฮิกาวา่ 

หมายถึงเมืองพระอาทิตยย์ามเชา้เหนือแม่น ้า ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ตวัเมืองอะซาฮิกาวา่ มีแม่น ้ าไหลผา่นตวัเมือง

มากมายหลายสาย จนกลายเป็นเมืองท่ีมีสะพานขา้มแม่น ้ามากกวา่ 740 แห่ง น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 

เป็นสวนสตัวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้ ้

เขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอ่ืนๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ 

อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวิน  และโดมแกว้ขนาดเลก็ท่ีอยูต่รงกลางของโซน หมีขั้วโลกและหมาป่า 

ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกท่ีมีการจดัใหน้กเพนกวนิออกเดิน

ในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวนิแบบใกล้ชิด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลตข์องท่ีน่ี จากนั้น



เดินทางสู่หมู่บา้นราเมง็ วิลเลจ อสิระอาหารเทีย่ง ณ หมู่บ้านาเม็ง วลิเลจ เมนูเสน้ข้ึนช่ือ ท่ีรวบรวมราเมง็แชมป์

เป้ียนมารวมไวท่ี้เดียวกนั ช่วงบ่ายพบไฮไลทข์องสวนสตัวแ์ห่งน้ี เป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกท่ีมีการจดัให ้นกเพนกวนิ

ออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวนิแบบใกล้ชิด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลตข์องท่ีน่ี 

จากนั้นน าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตก

ท่ีจดัไดว้า่เป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุน

เคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นน ้าแขง็ จากนั้นน าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิ

กะและน า้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตกท่ีจดัไดว้า่เป็นววิธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติด

หน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่ง

น้ีจะแขง็ตวักลายเป็นน ้าแขง็ สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HINODE MISAKI ONSEN HOTEL 4* / เทยีบเท่า 

เย็น บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร เมนูบัฟเฟต์ หลงัรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ

ออนเซน เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

วนัที ่3. แสงแรกของโลก – ล่องเรือตัดน า้แข็ง GARINKO – ศูนย์อนุรักษ์แมวน า้ – เทศกาลไฟฯโชอนึเคยีว 2019 (B/L/D) 

เชา้  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เม่ือพูดถึงฉายาของประเทศญ่ีปุ่นนั้น คงเคยได้ยินว่า“ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ” แน่นอน

ว่าญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกท่ีได้รับแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของ

ประเทศ ทิศตะวนัออกมีเมืองมอมเบทสึ ริมทะเลโอคอ็ตก์ เป็นสถานท่ีชมพระอาทิตย์ขึน้ได้ก่อนใครใน

ประเทศญ่ีปุ่น และ ทุกประเทศได้ก่อนใคร  (*สถานท่ีชมนั้นพระอาทิตยข้ึ์นนั้น ท่านสามารถเดินไปริมทะเล 

หรือ ชมผา่นหอ้งอาหารได)้ ในการเดินทางคร้ังน้ี ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได ้คือการชมพระอาทิตยข้ึ์น เป็นคนแรก

ของโลกก่อนใคร   

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพกั น าท่านเดินทางสู่ เมือง Monbetsu ลงเรือตดัน ้าแขง็ 

Breaking  Cruise Garinko นบัเป็นจุดสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวมากนัมากในฤดูหนาว  เรือจะพานกัท่องเท่ียว ตดัผา่น

ทะเลท่ีกลายเป็นน ้าแขง็บางๆ ออกไปชมกอ้นน ้าแขง็ท่ีลอยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซีย ซ่ึงจะเร่ิมละลายและลอยลงมาใกล้

ชายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาว ชมววิทะเลน ้าแขง็ ซ่ึงเป็นไฮไลท ์ของการท่องเท่ียวฤดูหนาวของ

เกาะฮอกไกโด (การล่องเรือตัดน า้แขง็ ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ  วสัิยทศัน์ในการเดนิเรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชน์ของผู้เดินทางสูงสุด) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูเซ็ทญีปุ่่น น าท่านชม ศูนยอ์นุรักษแ์มวน ้า โอคอ็ตก์ ทกคาริ สถานท่ีอนุรักษ์

และเล้ียงดูแมวน ้า โดยมีทะเลโอคอ็ตสกอ์นักวา้งใหญ่เป็นฉากเหมือนกบัช่ือของสถานท่ีแห่งน้ี สามารถดูการเติบโต

ของแมวน ้าท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และมีสถานท่ีใหไ้ดใ้กลชิ้ด ไปพร้อมกบัอีกบทบาทท่ีส าคญัคือการ “อนุรักษ”์ 



โดยจะรักษาแมวน ้าท่ีบาดเจบ็ หรือถูกแหจบัปลาพนัและส่งกลบัสู่ทะเลอีกคร้ัง เป็นสถานท่ีอนุรักษส์ตัวเ์ล้ียงลูกดว้ย

นมเพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรือ 

เทยีบเท่า          

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์และขาปูยกัษ์ไม่อั้น) หลงัอาหารน าท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo 

Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน ้าแขง็เมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะท าการจดัแสดง จะ

ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมน ้าแขง็และหิมะรูปร่างต่างๆ เช่น ตน้คริสตม์าศ เลียนแบบบา้นอิกลู ของชาวเอสกิ

โม ปราสาทน ้าแขง็สูงใหญ่ หลายชั้นท่ีมีทางเดินแบบหินงอกหินยอ้ย ดูยิง่ใหญ่และเหมือนจริงมาก  ทางเดินจะ

ประดบัดว้ยไฟแสงสีสวยงาม ควรค่าแก่การมาเยอืน ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดฟุไฟ เพิ่ม

ความสวยงามในการเทศกาลเป็นท่ีติดตาตรึงใจแก่นกัท่องเท่ียวทุกชนชาติท่ีมาเยอืน (การจุดพลุน้ันขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ และ ผู้จัดงานเท่าน้ัน ซ่ึงจะทราบก าหนดการทีแ่ท้จริง ก่อนเข้าชมงาน) น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั คลายความ

หนาวกบัการแช่ออนเซ็นรอบดึก ใหร่้างกายไดรั้บความอบอุนของน ้าแร่ธรรมชาติ  

วนัที ่4. กจิกรรมลานสกชิีกไิซ – ซิตีท้วัร์โอตารุ – เทศกาลแสงเทยีนโอตารุ 2019                             (B/L) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านสู่ลานสกชิีกไิซ (Shikisai Ski Area) เป็นสกีรี
สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของฮอกไกโด เคยใชแ้ข่งขนัสกีระดบัโลกมาแลว้ พื้นท่ีเล่นสกีประกอบดว้ยยอด
เขา 2 ยอดเช่ือมต่อกนั มีทั้งทางลาดต ่าส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ และทางท่ีสูงชนัมากข้ึนตามล าดบันอกจากน้ียงัมี
ลานสโนวบ์อร์ด เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวมากนัเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น สเลท
หิมะ การล่องแพหิมะ รถลุยหิมะ พาราเซล และสุนขัลากเล่ือน บริเวณฐานของสกีรีสอร์ทยงัเป็นท่ีตั้งของ
โรงแรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง เปิดใหบ้ริการส าหรับผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญปุ่ีน น าท่านท่องเท่ียงซิต้ีทวัร์เมือง โอตารุ  ถนนซาไกมาจ ิเป็น
ถนนคา้ขายท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ  ในระหวา่งช่วงพฒันาฮอกไก
โดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เตม็ไปดว้ย
บริษทัชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี
ประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารกระจายตวัอยูท่างทิศใตข้องถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเลก็จะเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบักล่องดนตรี อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีจ าหนายกล่องดนตรี
หลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมี นาฬิกาไอน า้ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือน
ของโลกท่ีเหลืออยู ่ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) 
ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือท่ีคึกคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือล าใหญ่จะถ่ายสินคา้
ลงเรือล าเลก็และล าเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาข้ึน กส็ามารถขนส่ง
สินคา้ผา่นเรือล าใหญ่โดยตรงไดเ้ลย  ชม งานเทศกาลหิมะประจ าปี 2019 ทีเ่มืองโอตารุ Otaru Snow Light 

http://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


Path Festival  มีช่ืองานเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่ Otaru Yuki Akari no Michi เป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวท่ีจดั
ข้ึนในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี ใกลเ้คียงกบัช่วงท่ีจดังานเทศกาลหิมะท่ีซปัโปโร โดยทัว่ทั้งบริเวณคลอง
และในตวัเมืองจะประดบัไปดว้ยแสงไฟท่ามกลางหิมะ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วนั จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั Dormy Inn Otaru 4*/เทยีบเท่า อิสระอำหำรเย็น ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ AEON ( อยูต่รงขา้ม
โรงแรม ) จากนั้นใหท่้านเลือกซ้ือสินของฝากนานาชนิดไดต้ามอธัยาศยั อาทิเช่น ช็อคโกแลต ชาเขียว 
เคร่ืองครัว เคร่ืองส าอาง เป็นตน้  

 

 

 

 
 

 

วนัที ่5.          โรงงานช็อคโกแลต – ตลาดปลา – ศาลเจ้าฟูชิมิ – ช้อปป้ิงย่าน 2 ย่านซูซูกโินะ & ทานุกโิคจิ                      (B/L) 

08.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโป
โร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโป
โร” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี 
ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่าย
ใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน โรงงานช็อกโกแลต็ สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่ง
ของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้“ช็อกโกแลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช้็อกโกแลต็จาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยกว็า่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม 
แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ได้
อยา่ง จุใจ 

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูๆ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ ซัปโปโร ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีนมสัการเทพเจา้ 
เพื่อประธานพรในเร่ืองของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานท่ีท่ีคน
ทอ้งถ่ินมกัจะมานมสัการขอพรอยูส่ม ่าเสมอ และท่ีโดดเด่นของวดัน้ีอีกอยา่งนึงคือเสาโทริอิ คือซุม้ประตูไมสี้
แดง ท่ีตั้งเรียงข้ึนมาบนเนินเขา กวา่ 100 เมตร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ นบัเป็นอีกแลนดม์าร์กท่ีจะไดท้ั้งววิสวย 
พร้อมกบัการไหวส้กัการะเทพเจา้เพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกนั น าท่านชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดงัย่านทานูกิ
โคจิ (Tanukikoji)  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก เหมาะส าหรับจบัจ่ายซ้ือหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซปัโปโรจากนั้นปิดทา้ย
ดว้ย ย่านซูซูกโินะ (Susukino) เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น เตม็ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ 



ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกวา่ 4,000 ร้าน ป้ายร้านคา้สวา่งไสวยามค ่าคืนจนถึงเท่ียงคืน
เลยทีเดียว อสิระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอธัยาศัย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SMILE PREMIER CABIN 
SAPPORO 4*/เทยีบเท่า  

วนัที ่6.          สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ                   (B/L) 

เช้า         บริการประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพกั  

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน)  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 671 

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

                                                       อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 

เดก็ 1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
(เดก็มีเตยีง) 

เดก็1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เดก็ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
 

ซือ้ตั๋ว
เคร่ืองบินเอง

ลด 
 

13 – 18 กุมภาพันธ์ 62  50,900 .- 48,900 .- 44,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

14 – 19 กุมภาพันธ์ 62 50,900 .- 48,900 .- 44,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

** ราคาเดก็ ใช้สาํหรับเดก็ที่มีอายุตํ่ากว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านัน้** 
 โปรแกรมการเดนิทางนีอ้าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยดึถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

อัตราค่าบริการดังกล่าว (รวม) 

 คา่ตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไม่คา่ใช้จ่ายท่ีทางสายการบิน
กําหนด) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 - 3 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 

 คา่เข้าชมทกุแหง่ตามท่ีรายการระบ ุ  

 คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ดื่มท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 2 ขวด / วนั (เช้า-เย็น) 



 Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว ครอบครัวละ 1 เคร่ือง (2 – 6 ทา่น/เคร่ือง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต *** เด็กอายตุํ่ากวา่ 1ปี และผู้ใหญ่อาย ุ76ปีขึน้ไป จะได้รับ
ความคุ้มครองประกนัอบุตัเิหตเุพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไม่คุ้มครองเด็กอายตุํ่ากวา่ 6เดือน และผู้ใหญ่อาย ุ86ปีขึน้
ไป / ไม่คุ้มครองลกูค้าจอยทวัร์ท่ีเดนิทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

อัตราค่าบริการดังกล่าว (ไม่รวม) 

 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 

 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทา่น 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบ ุ

 คา่วีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีท่ีมีการยกเลกิ วีซา่ฟรีสําหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดนิทาง 

 คา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ สําหรับผู้ ท่ี ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกาํกับภาษี) 

 ไม่รวมทปิหวัหน้าทวัร์ที่เดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่านในการบริการ   

 ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้อยู่กับเรทแลก
เปลี่ยนเงนิตราในวันนัน้ เพิ่มเตมิตามความพงึพอใจ 

เงื่อนไขการจองและการสาํรองที่น่ัง 

 จองและชําระ มัดจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัแตว่นัจอง พร้อมแจ้งช่ือภาษาองักฤษตามหน้า
หนงัสือเดนิทาง เพ่ือยืนยนัการเดนิทางและรักษาสทิธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 3 วนั บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
ในการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตั ิ

 ชําระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 15 วนัทําการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงนิมัดจาํ) 

 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วนั คดิคา่บริการมดัจําตัว๋เคร่ืองบินทางละ 5,000 บาท  

 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วนัก่อนเดินทางคิดคา่บริการมดัจํา 10,000 บาท  

 กรณีท่ีมีการยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั คดิคา่ใช้จ่ายเตม็จํานวน  

 คณะผู้ เดนิทาง  20 ทา่นขึน้ไป พร้อมมคัคเุทศก์เดนิทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการ
เดนิทางในกรณีผู้ เดนิทางไม่ถึง 20 ทา่น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของบริษัท 

เงื่อนไขการเดนิทาง 



- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่นได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรือบางสว่น 

- บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเท่ียวบินจากสายการบิน, อบุตัเิหตรุ้ายแรงตาม
ธรรมชาตติา่งๆ,  
การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่เป็น
เหตอุนัเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัท 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์, กําหนดวนัเดนิทาง, สายการบิน และราคาทวัร์ 
ตามความเหมาะสม และความจําเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- คณะผู้จดัการเดนิทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสําคญั  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ ออกตั๋ว
เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้ เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

++   เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
++  กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชัว่โมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ 

 กรุณางดนําของมีคม ทกุชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทาง
ใบใหญ่ห้ามนําตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 



 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถกูทําการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใสร่วมกนัในถงุใส
พร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากทา่นซือ้สนิค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เท่ียวบิน จงึสามารถนําขึน้เคร่ือง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย 

       จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 
ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 

 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และกําหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัร
เครดิต 

 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

 กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพํานกัระยะสัน้ 

 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


