
 

 

 

โปรแกรมเดยีวรวม 2 เทศกาลใหญ่ฤดูหนาวแห่งปี ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง / เทศกำลไฟโชอึนเคียว 

 

 

 กาํหนดเดนิทางวนัที ่   23 – 28 มกราคม , 20 - 25 กมุภาพนัธ์  , 27  ก.พ. – 4 มี.ค. , 6 - 11 มีนาคม 2562  

ชมพระอาทิตยข้ึ์นก่อนใคร..แสงแรกของโลก ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั  
 



 

วันที่ 1.           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่       6 วนั 4 คนื 

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

ท่านและอาํนวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 

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 – นํา้ตกริวเซ – นํา้ตกกงิกะ                             (B/D) 

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

พิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้... 

นาํท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาว่า (Asahikawa) ตั้งอยูท่างตะวนัออกของซปัโปโร เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮ

อกไกโดรองจากซปัโปโร มีอาคารบา้นเรือนยา่นการคา้กระจายเป็นวงกวา้ง ถึงจะไม่มีตึกสูงแต่กท็าํใหเ้มืองดูกวา้ง 

อะซาฮิกาวา่ หมายถึงเมืองพระอาทิตยย์ามเชา้เหนือแม่นํ้า ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ตวัเมืองอะซาฮิกาวา่ มีแม่นํ้ าไหลผา่น

ตวัเมืองมากมายหลายสาย จนกลายเป็นเมืองท่ีมีสะพานขา้มแม่นํ้ามากกวา่ 740 แห่ง นาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะ

ซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด 

ซ่ึงทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวน

สตัวแ์ห่งอ่ืนๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายนํา้ของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ท่ีอยูต่รงกลาง

ของโซน หมีขั้วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกท่ีมีการ

จดัใหน้กเพนกวนิออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

ไฮไลตข์องท่ีน่ี จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นราเมง็ วิลเลจ อสิระอาหารเทีย่ง ณ หมู่บ้านาเม็ง วลิเลจ เมนูเสน้ข้ึนช่ือ ท่ี



รวบรวมราเมง็แชมป์เป้ียนมารวมไวท่ี้เดียวกนั ช่วงบ่ายพบไฮไลทข์องสวนสตัวแ์ห่งน้ี เป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกท่ีมี

การจดัให ้นกเพนกวนิออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวนิแบบใกล้ชิด ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงไฮไลตข์องท่ีน่ี จากนั้นนาํท่านชมความงามของ นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงาม

ของธรรมชาติของนํ้าตกท่ีจดัไดว้า่เป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น นํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้นํ้า

อยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นนํ้าแขง็ จากนั้นนาํท่านชม

ความงามของ นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนํ้าตกท่ีจดัไดว้า่เป็นววิ

ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น นํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้นํ้าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดู

หนาวนํ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นนํ้าแขง็ สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั HINODE MISAKI ONSEN 

HOTEL 3* / เทยีบเท่า 

เย็น บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร เมนูบัฟเฟต์ หลงัรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ

ออนเซน เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

วนัที ่3. แสงแรกของโลก – ล่องเรือตัดนํา้แข็ง GARINKO – ศูนย์อนุรักษ์แมวนํา้ – เทศกาลไฟฯโชอนึเคยีว 2019  (B/L/D) 

เชา้  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เม่ือพูดถึงฉายาของประเทศญ่ีปุ่นนั้น คงเคยได้ยินว่า“ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ” แน่นอน

ว่าญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกท่ีได้รับแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของ

ประเทศ ทิศตะวนัออกมีเมืองมอมเบทสึ ริมทะเลโอคอ็ตก์ เป็นสถานท่ีชมพระอาทิตย์ขึน้ได้ก่อนใครใน

ประเทศญ่ีปุ่น และ ทุกประเทศได้ก่อนใคร  (*สถานท่ีชมนั้นพระอาทิตย์

ข้ึนนั้น ท่านสามารถเดินไปริมทะเล หรือ ชมผา่นหอ้งอาหารได)้ ในการ

เดินทางคร้ังน้ี ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได ้คือการชมพระอาทิตยข้ึ์น เป็นคนแรก

ของโลกก่อนใคร   

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพกั นาํท่านเดินทางสู่ เมือง Monbetsu ลงเรือตดันํ้าแขง็ 

Breaking  Cruise Garinko นบัเป็นจุดสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวมากนัมากในฤดูหนาว  เรือจะพานกัท่องเท่ียว ตดัผา่น

ทะเลท่ีกลายเป็นนํ้าแขง็บางๆ ออกไปชมกอ้นนํ้าแขง็ท่ีลอยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซีย ซ่ึงจะเร่ิมละลายและลอย

ลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาว ชมวิวทะเลนํ้าแขง็ ซ่ึงเป็นไฮไลท ์ของการ

ท่องเท่ียวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด (การล่องเรือตัดนํา้แข็ง ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ  วสัิยทศัน์ในการ

เดินเรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชน์ของผู้เดนิทางสูงสุด)  



เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูเซ็ทญีปุ่่น นาํท่านชม ศูนยอ์นุรักษแ์มวนํ้า โอคอ็ตก์ ทกคาริ สถานท่ีอนุรักษ์

และเล้ียงดูแมวนํ้า โดยมีทะเลโอคอ็ตสกอ์นักวา้งใหญ่เป็นฉากเหมือนกบัช่ือของสถานท่ีแห่งน้ี สามารถดูการเติบโต

ของแมวนํ้าท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และมีสถานท่ีใหไ้ดใ้กลชิ้ด ไปพร้อมกบัอีกบทบาทท่ีสาํคญัคือการ “อนุรักษ”์ 

โดยจะรักษาแมวนํ้าท่ีบาดเจบ็ หรือถูกแหจบัปลาพนัและส่งกลบัสู่ทะเลอีกคร้ัง เป็นสถานท่ีอนุรักษส์ตัวเ์ล้ียงลูกดว้ย

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

เทยีบเท่า          

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์และขาปูยกัษ์ไม่อั้น) หลงัอาหารนาํท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo 

Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทนํ้าแขง็เมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทาํการจดัแสดง จะ

ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมนํ้าแขง็และหิมะรูปร่างต่างๆ เช่น ตน้คริสตม์าศ เลียนแบบบา้นอิกลู ของชาวเอสกิ

โม ปราสาทนํ้าแขง็สูงใหญ่ หลายชั้นท่ีมีทางเดินแบบหินงอกหินยอ้ย ดูยิง่ใหญ่และเหมือนจริงมาก  ทางเดินจะ

ประดบัดว้ยไฟแสงสีสวยงาม ควรค่าแก่การมาเยอืน ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดฟุไฟ เพิ่ม

ความสวยงามในการเทศกาลเป็นท่ีติดตาตรึงใจแก่นกัท่องเท่ียวทุกชนชาติท่ีมาเยอืน (การจุดพลุน้ันขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ และ ผู้จัดงานเท่าน้ัน ซ่ึงจะทราบกาํหนดการทีแ่ท้จริง ก่อนเข้าชมงาน) นาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั คลายความ

หนาวกบัการแช่ออนเซ็นรอบดึก ใหร่้างกายไดรั้บความอบอุนของนํ้าแร่ธรรมชาติ  

 

 

 

 

วนัที ่4. ลานสกฟุีราโนะ – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – ห้างออิอน – ซัปโปโร                              (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านสู่ ลานสกฟูีราโน่ (Shikisai Furano Ski ) เป็นสกีรี
สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของฮอกไกโด เคยใชแ้ข่งขนัสกีระดบัโลกมาแลว้ พื้นท่ีเล่นสกีประกอบดว้ยยอดเขา 
2 ยอดเช่ือมต่อกนั มีทั้งทางลาดตํ่าสาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ และทางท่ีสูงชนัมากข้ึนตามลาํดบันอกจากน้ียงัมีลานสโนว์
บอร์ด เหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียวมากนัเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น สเลทหิมะ การล่อง
แพหิมะ รถลุยหิมะ พาราเซล และสุนขัลากเล่ือน บริเวณฐานของสกีรีสอร์ทยงัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมขนาดใหญ่ 
2 แห่ง เปิดใหบ้ริการสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญปุ่ีน จากนั้น ชมโรงงานช็อกโกแลต็ สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอก
ไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให ้“ช็อกโกแลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกแลต็จากประเทศ



สวิสเซอร์แลนดเ์ลยกว็า่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม 
แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ได้
อยา่ง จุใจจากนั้นนาํท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ ซัปโปโร ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีนมสัการเทพเจา้ เพื่อประธานพร
ในเร่ืองของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานท่ีท่ีคนทอ้งถ่ินมกัจะมา
นมสัการขอพรอยูส่มํ่าเสมอ และท่ีโดดเด่นของวดัน้ีอีกอยา่งนึงคือเสาโทริอิ คือซุม้ประตูไมสี้แดง ท่ีตั้งเรียง
ข้ึนมาบนเนินเขา กวา่ 100 เมตร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ นบัเป็นอีกแลนดม์าร์กท่ีจะไดท้ั้งววิสวย พร้อมกบัการ
ไหวส้กัการะเทพเจา้เพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกนั จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้อาทิเช่น ขนม,นาฬิกา 
แบรนดญี์ปุ่นแท ้ณ หา้ง Aeon  

เทีย่ง บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์ชาบูๆ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Primier Cabin Sapporo 
4*/เทยีบเท่า  

วนัที ่5.          ซิตีท้วัร์โอตารุ – ช้อปป้ิงย่าน 2 ย่านซูซูกโินะ & ทานุกโิคจิ                                      (B) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นาํท่านท่องเท่ียงซิต้ีทวัร์เมือง โอตารุ  ถนนซาไกมาจ ิเป็นถนนคา้ขายท่ีไดรั้บ
การอนุรักษ ์ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ  ในระหวา่งช่วงพฒันา 
ฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การ
ขนส่งท่ีหลากหลาย เตม็ไปดว้ยบริษทัชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก 
ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี
ประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารกระจายตวัอยูท่างทิศใตข้องถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเลก็จะเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบักล่องดนตรี อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีจาํหนายกล่องดนตรี
หลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมีนาฬิกาไอนํา้ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือน
ของโลกท่ีเหลืออยู ่ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือท่ีคึกคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือลาํใหญ่จะถ่ายสินคา้ลงเรือลาํ
เลก็และลาํเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาข้ึน กส็ามารถขนส่งสินคา้ผา่นเรือ
ลาํใหญ่โดยตรงไดเ้ลย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซปัโปโร  อสิระอาหารเทีย่ง ณ ย่านร้านอาหาร
ช่ือดังมากมายในถนนซาไกมาจ ิสมควรแก่เวลานาํท่านทางโดยรถไฟ JR กลบัสู่เมืองซปัโปโร นาํท่านชอ้ปป้ิง 
2 ยา่นดงัย่านทานูกโิคจิ (Tanukikoji)  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ 
แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิก เหมาะสาํหรับจบัจ่ายซ้ือหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซปั
โปโรจากนั้นปิดทา้ยดว้ย ย่านซูซูกโินะ (Susukino) เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น 
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกวา่ 4,000 ร้าน ป้ายร้านคา้สวา่งไส

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


วยามคํ่าคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว อสิระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอธัยาศัย จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
Primier Cabin Sapporo 4*/เทยีบเท่า  

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิรายการนําเทีย่วของไกด์ในวนันี ้ตามรายการทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมเท่าน้ัน หากลูกค้า
ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอืน่ๆ ด้วยตัวเอง กส็ามารถแยกกบัคณะได้ตามอธัยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนํา
ทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกบัไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณทีีก่ารเดินทางเกดิอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ 
การเดินทาง (Wifi เรามีให้ครอบครัวละ 1 เคร่ือง 2 – 4 ท่าน) 

วนัที ่6.          สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ                                                                                                     (B/L) 

เช้า         บริการประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพกั  

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน)  

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 671 

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 

เดก็ 1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
(เดก็มีเตยีง) 

เดก็1 ท่าน 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เดก็ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
 

             
ซือ้ตั๋ว

เคร่ืองบิน
เองลด 

 

23 – 28 มกราคม 2562  49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

20 – 25 กมุภาพนัธ์ุ 2562  49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

27 ก.พ. – 4 มี.ค. 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

6 – 11 มีนาคม 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

 
** ราคาเดก็ ใช้สําหรับเดก็ทีม่ีอายุตํา่กว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่าน้ัน** 

 โปรแกรมการเดนิทางนีอ้าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีถ้อืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยดึถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการดงักล่าว (รวม) 



 ค่าตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่ค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินกาํหนด) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง 
 ค่าเขา้ชมทุกแห่งตามท่ีรายการระบุ   
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 2 ขวด / วนั (เชา้-เยน็) 
 Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว ครอบครัวละ 1 เคร่ือง (2 – 6 ท่าน/เคร่ือง) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต *** เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีข้ึนไป จะไดรั้บ
ความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีข้ึนไป / 
ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ท่ีเดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

อตัราค่าบริการดงักล่าว (ไม่รวม) 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษนอกเหนือรายการ 
 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบุ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีท่ีมีการยกเลิก วีซ่าฟรีสาํหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
 ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ สาํหรับผูท่ี้ ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 
 ภาษมูีลค่าเพิม่ 7 % และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษี) 
 ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ทีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านในการบริการ   

 ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้อยู่กบัเรทแลกเปลีย่นเงนิตรา
ในวนัน้ัน เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

เงือ่นไขการจองและการสํารองทีน่ั่ง 

 จองและชาํระ มัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัจอง พร้อมแจง้ช่ือภาษาองักฤษตามหนา้หนงัสือ
เดินทาง เพื่อยนืยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินกาํหนดภายใน 3 วนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 



 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณ ี(ไม่คนืเงนิมดัจาํ) 

 กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วนั คิดค่าบริการมดัจาํตัว๋เคร่ืองบินทางละ 5,000 บาท  
 กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วนัก่อนเดินทางคิดค่าบริการมดัจาํ 10,000 บาท  
 กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั คิดค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน  
 คณะผูเ้ดินทาง  20 ท่านข้ึนไป พร้อมมคัคุเทศกเ์ดินทางพร้อมคณะ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการ

เดินทางในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบริษทั 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
นาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึนในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าชา้ของ
สายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติ
ต่างๆ,  
การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุ
อนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน และราคาทวัร์ 
ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํเนินการ ออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

++   เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
++  กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
สาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย 
       จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะ
จดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น และกาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

คุณสมบตักิารเข้าประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
 กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพาํนกัระยะสั้น 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม 

บริษทัฯ มีประกนัภยัทุกทีน่ั่ง ทีน่ั่งละ 1,000,000 บาท 
  


