
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO 
SHIRETOKO  

Ice breaker & ice fishing 
7 วนั 5 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 



 
  
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     25 กมุภำพนัธ ์– 03 มีนำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง  

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
25 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - -  

26 สนำมบินชิโตเซะ –หมู่บำ้นบนน ้ำแขง็ทะเลสำบชิคำริเบต็สึ  –   
กิจกรรมตกปลำน ้ำแขง็– ออนเซน็ 

- - 

 

NEW AKAN  HOTEL  
หรอืเทียบเท่ำ  

27 ล่องเรอืตดัน ้ำแขง็  - เปิดประสบกำรณ์ใหม่กบักำรนัง่รถไฟ  RYUHYU 
NOROKKO TRAIN – ออนเซน็ – ชมโชวแ์สดงไฟยำมค ำ่คนื 

   SHIRETOKO DAIICHI 
HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

28 ทะเลสำบมะซู  – ศนูยน์กกระเรียนนำนำชำติอะคงั – อิออน – ออนเซน็    - 
 
TOKACHIKAWA   
ONSEN HOTEL หรอื
เทียบเท่ำ 

01 เนินพระพทุธเจ้ำ  – เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ  
   

 

MERCURE SAPPORO 
HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 

02 อิสระช้อปป้ิง – ช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ  ไมมี่รถบริกำร  
  

- - MERCURE SAPPORO 
HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 

03 ตลำดปลำโจไก – มิตซุยเอ้ำทเ์ลต็ –  สนำมบินชิโตเซะ– กรงุเทพฯ  
 

- -  

วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2562 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 



 
  
 

 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
 

08.20 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากร 
หมู่บ้ำนบนน ้ำแขง็ทะเลสำบชิคำริเบต็สึ (Shikaribetsu Kotan) แหล่งท่องเทีย่วทีส่นุกทีสุ่ด
ซึง่จะปรากฏบนผวิน ้าแขง็ของทะเลสาบชคิารเิบต็สเึฉพาะในช่วงทีห่นาวจดัเท่านัน้ ซึง่ชาวเมอืง
ได้ใช้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยหมิะและน ้าแขง็ โดยน าบล็อกหมิะก่อเป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่และ
เรยีกมนัว่า อิกลู เช่นเดยีวกบับ้านของพวกเอสกิโมในอลาสกา สร้างเป็นบาร์ โรงละคร โรง
อาบน ้ากลางแจง้บนน ้าแขง็ และมกีารเปลีย่นแปลงการออกแบบในทุกปี 

 เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
ตกปลำน ้ำแขง็ ฮอกไกโด (Hokkaido) นัน้ อยูเ่หนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น ในฤดูหนาวอุณหภูมิ
จะลดลงถึงต ่ากว่า -10 องศา ซึ่งอากาศจะหนาวเย็นมาก จนท าให้ผิวน ้าของแม่น ้าและ
ทะเลสาบใหญ่ๆกลายเป็นน ้าแขง็ แผ่นน ้าแข็งนี้หนามากถึงขนาดที่คนสามารถขึ้นไปยนืได้
อยา่งสบายๆ ซึง่ผูค้นทีม่าท่องเทีย่วจะท าการเจาะรทูีพ่ ืน้น ้าแขง็บนทะเลสาบ และหย่อนเบด็ลง
ไปในรู เพื่อตกปลาวะคะซะง ิ(wakasagi) ที่ว่ายน ้าอยู่ใต้ผนืน ้าแขง็ วธิกีารตกปลาแบบนี้
เรยีกว่า “การตกปลาวะคะซะงจิากหลุมน ้าแขง็” เป็นหน่ึงในกจิกรรมสนุกๆ ทีม่ชีื่อเสยีงของฮอก
ไกโด (Hokkaido) และสามารถดงึดูดผูค้นจ านวนมากใหม้าเยอืนทีน่ี่ในฤดูหนาว โดยจะเริม่ตก
ไดต้ัง้แต่ปลายเดอืนธนัวาคมต่อเนื่องไปจนถงึช่วงกลางเดอืนมนีาคม 

วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2562 สนำมบินชิโตเซะ –หมู่บ้ำนบนน ้ำแขง็ทะเลสำบชิคำริเบต็สึ  –   
กิจกรรมตกปลำน ้ำแขง็ –ออนเซน็  

- เท่ียง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  
 

 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม NEW AKAN  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

         น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่าน พบกบักิจกรรม ล่องเรือตดัน ้ำแขง็ท่ีเมืองอะบำชิริ (Abashiri Drift Ice 
Sightseeing & Icebreaker Ship) ที่จะล่องไปตามส่วนทีอ่ยู่ใต้ที่สุดของมหาสมุทรทีเ่ป็นธาร
น ้าแขง็ โดยเรอืจะพาล่องเข้าไปท่ามกลางแผ่นน ้าแขง็ในมหาสมุทร ซึ่งปกติจะหาดูได้ยากถ้า
ไมไ่ดล้่องเรอืส าราญ โดยจะเปิดใหบ้รกิารในช่วงกลางของฤดูหนาวเท่านัน้ นอกจากจะไดส้มัผสั
กบัแผ่นน ้าแขง็ที่ปกคลุมมหาสมุทรกว้างไกลสุดสาตาแล้ว เรายงัจะได้เหน็สตัว์ป่าหายากอีก
หลายชนิด ทัง้สตัวบ์ก สตัวปี์ก และสตัวน์ ้า ต่างๆมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2562  ล่องเรือตดัน ้ำแขง็  - เปิดประสบกำรณ์ใหม่กบักำรนัง่รถไฟ   
RYUHYU NOROKKO TRAIN –  

ชมโชวแ์สดงไฟยำมค ำ่คืน  –  ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



 
  
 

 

เปิดประสบกำรณ์ใหม่กบักำรนัง่รถไฟ  RYUHYU NOROKKO TRAIN รถไฟขบวน 
Ryohyo Norokko ทีว่ ิง่เลยีบชายฝัง่ จากสถานีอะบาชริไิปสุดทีส่ถานี Shiretoko Shari (สุดทาง
รถไฟ) 
ซึง่นอกจากจะมทีวิทศัน์งดงามแล้ว หลายๆช่วงที่วิง่เลยีบชายฝัง่ เราจะได้เหน็แพน ้าแขง็ไหล
จากฝัง่รสัเซยีมาทบัถมกนัตามแนวชายฝัง่ญี่ปุ่ น มากน้อยแลว้แต่สภาพอากาศ ว่าจะเยน็จนท า
ใหแ้พน ้าแขง็คงสภาพไวไ้ดน้านแค่ไหนก่อนจะละลายหายไปในทะเล นอกจากนี้ในระหว่างทาง
สามารถแวะชมทะเลสาบทีห่งสจ์ากไซบเีรยีอพยพหนีหนาว 
จากนัน้น าท่าน ชมโชวก์ำรแสดงไฟยำมค ำ่คืน พรอ้มกบัสมัผสัอากาศอนัหนาวเยน็ของฮอก
ไกโด 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม SHIRETOKO DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 

  น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

ทะเลสำบมะซู เป็นทีต่ ัง้อยู่บรเิวณอุทยานแห่งชาตอิะคงั จดัเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของ
ประเทศญีปุ่่ น และยงัเป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดดว้ย ซึง่มกัจะมหีมอกปกคลุมพืน้น ้าอยู่เป็นประจ า 

วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2562 ทะเลสำบมะซู  – ศนูยน์กกระเรียนนำนำชำติอะคงั –  
อิออน – ออนเซน็   

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



 
  
 

 

ผูท้ี่เขา้มาเยีย่มชมไม่อนุญาตให้ลงไปที่ทะเลสาบ แต่จะจดัจุดชมววิ 2 แห่งใหไ้ด้ชมรอบๆรมิ
ขอบทะเลสาบ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร รำเมงสไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยน์กกระเรียนนำนำชำติอะคงัเมืองคชิุโระ ซึง่เป็นศูนยน์กกระเรยีนนานาชาตอิะคงัเมอืง
คุชโิระ (Kushiro-shi Akan-cho International Crane Center) มชีื่อเป็นทางการว่า Akan 
International Crane Center (GRUS) เป็นศูนยก์ารศกึษาวจิยัและอนุรกัษ์นกกระเรยีนพนัธุ์
ทันโจซึ่งเป็นสัตว์หายากในประเทศญี่ปุ่ น  ที่นี่ จะท าการขยายพันธุ์และดูแลเลี้ยงดูนก
กระเรยีน  โดยสามารถมาเทีย่วชมนกกระเรยีนตามธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ 
อิออนมอลล ์(AEON Mall) คอืห้างทีร่วมเอาซูเปอรม์ารเ์กต็และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ดว้ยกนั มี
สาขาอยู่มากมายทัว่ประเทศญี่ปุ่ น และเนื่องจากมสีินค้าหลากหลายครบครนัตัง้แต่เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม สนิค้าซกักะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสอื ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสนิค้า
ประเภทอาหาร จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการซือ้ของชิน้ใหญ่ หรอืของทีร่ะลกึ ของฝาก 
 

           ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKACHIKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  
 

 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
เนินแห่งพระพทุธเจ้ำ (Hill of the Buddha) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ
ญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก โดยมลีกัษณะเป็น
เนินเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพุทธรปูมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตนั พืน้ทีท่ี่
ลอ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะ
สามารถเหน็ต้นลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานทีล่งตวัระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิมองดู
แลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศลิปะชัน้เอกทีห่าดไูดเ้ฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ชำบสูไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุเมอืงท่าเลก็ๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิซึง่มรีา้น
ขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วน
ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเนื่องจากในอดีตเมอืงโอตารุได้รบัอิทธพิลมาจาก การท า
การคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนัน้น าท่านเที่ยวชม คลองโอตำร ุให้ท่านชื่นชมทศันียภาพที่งดงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และ
สญัลกัษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรอืเล็กล าเลยีงสนิค้าจากท่าเรอืเอามาเก็บไว้ใน
โกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลองเมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหน้าเรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่ง
เขา้โกดงัไดง้า่ยขึน้ตกึเก่าเกบ็สนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ  

  เที่ยวชม หอนำฬิกำ ซึ่งถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เทีย่งตรง
แลว้ ยงัเปรยีบเสมอืนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวฒันธรรม จากอดตีจนถงึปัจจุบนัรวมเวลา
กว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึน้เมอืงปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของ
ญีปุ่่ น 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ร้ำนนันดะ บฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด พร้อมอำหำรทะเลสดๆ 
 

วนัท่ี 01 มีนำคม 2562 เนินพระพทุธเจ้ำ –  เมืองโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– นำฬิกำไอน ้ำ
โบรำณ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



 
  
 

 

 
 
 
 

  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม MERCURE SAPPORO  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่าน ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ แหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมาย  ให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงได้จุใจ เช่น รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลค็ทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้นUNIQLOขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่นรา้นMATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเครือ่งส าอาง 
ย่ำนซูซูกิโนะ (Susukino) นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบนัเทงิที่โด่งดงัมากที่สุดของเมอืง
ซปัโปโร(Sapporo) อกีทัง้ยงัเรยีกไดว้่าเป็นย่านบนัเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่ น 
บอกเลยว่าอยากมาบนัเทงิเรงิใจยามค ่าคนืสมัผสัไลฟ์สไตลแ์บบคนญี่ปุ่ นแท้ๆ ต้องมาทีน่ี่ใหไ้ด ้
เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตู้ปาจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น 
บางรา้นนี่เปิดจนถงึเที่ยงเที่ยงคนืหรอืมากกว่านัน้ก็ม ีแต่ถ้าท้องหวิเรยีกรอ้งอยากลิ้มรสของ
อร่อยต้องมาต าที่รา้นก๋วยเตีย๋วราเมน Yokochoที่ตัง้อยู่บรเิวณซอยแคบๆแลดูลกึลบัซบัซ้อน 
ซึ่งบอกเลยว่าราเมน Yokochoนี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมาก อีกทัง้ยงัมรี้านอาหารอกีเพยีบไว้ให้ได้
ลองเขา้ไปแวะชมิรสชาตแิบบคนซปัโปโรแท้ๆเค้ากนิกนั ยิง่ช่วงที่พคีมากๆต้องยกให้ในฤดู
หนาวราวๆเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปีนี่ เพราะจะมกีารจดัเทศกาลหมิะยงัเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขนัแกะสลกัน ้าแขง็ทีแ่ถวย่านซูซูกโินะ เรยีกได้ว่าเป็นทเีดด็ของเมอืงซปัโปโรที่มชีื่อเสยีง
ระดบัโลก 

   **รบัประทำนอำหำรกลำงวนัและค ำ่อิสระตำมอธัยำศยั 

วนัท่ี 02 มีนำคม 2562 อิสระช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบริกำร เช้ำ - - 



 
  
 

 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  CHITOSE AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 

 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดปลำโจไก ทุกเช้าจะมผีกั ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลาย
แหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมอืงซปัโปโร 
ตลาดทีผู่ก้ระจายสนิคา้ไปซือ้อยู่ถดัไป ส่วนตลาดทีเ่ปิดส าหรบัประชาชนทัว่ไปคอืทีน่ี่ตัง้แต่รา้น
ขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้เคม็ และอื่นๆ เรยีงรายกว่า 60 รา้น 
มวีตัถุดบิสดใหม่คดัสรรมาอย่างดใีหเ้ลอืกหาตัง้แต่ 6 โมงเชา้ นอกจากนี้ ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารทัง้รา้นซูชแิละรา้นอาหารชุดทีใ่ชว้ตัถุดบิจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดูกาลนัน้ๆ 
ในราคายอ่มเยาว ์

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศยั   
น าท่านสู่ มิตซุย เอ้ำทเ์ลท็ มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอก
ไกโด ตัง้อยู่ที่เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมรีา้นค้าแบ
รนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นค้าปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีน่ัง่ และรา้น
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดม์ากมาย อยา่งเพลดิเพลนิ 

  น าท่านเดนิทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
     18.00 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG681 
     23.50 น.            เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิูกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
      
 
 

 
 
 
 

วนัท่ี 03 มีนำคม2562 ตลำดปลำโจไก – มิตซุยเอ้ำทเ์ลต็ –  สนำมบินชิโตเซะ– กรงุเทพฯ เช้ำ - - 



 
  
 

 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

25 ก.พ. – 3 ม..2562 69,900 66,900 66,900 63,900 9,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 49,900 46,900 46,900 43,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  



 
  
 

 

 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  



 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั



 
  
 

 

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 



 
  
 

 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
 
 
 

 


