
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO SNOW 
FESTIVAL 2019 

5 วนั 4 คืน 

 สายการบินไทย BY TG 

 



ก าหนดการเดนิทาง                10-14 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 05.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระใน
การเดินทาง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
10 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ  – SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 - - 

 

APA RESORT SAPPORO 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

11 ช้อปป้ิงสินค้ามือสอง – ช้อปป้ิงทานูกโิคจ ิ
 - - APA RESORT SAPPORO 

HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

12 เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี  –  

– หอนาฬิกาซัปโปโร – ภูเขาโยเต –นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – งานแสดง
ประดบัไฟ – ออนเซ็น 

 
 

 
TOYA KOHANTEI 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

13 หุบเขานรกจโิกกดุานิ – ลานสกทีากโินะ – โรงงานช็อคโกแลต –  ช้อปป้ิงซูซูกโินะ  
 

 

ROYAL STAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

14 ตลาดปลาโจไก – มติซุยเอ้าท์เลท็ –สนามบนิชิโตเซะ– กรุงเทพฯ 
 

- -  

วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2562 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ– SAPPORO SNOW FESTIVAL 
2019 

- - เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 08.00 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 680 

16.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเท่ียวชม เทศกาลหิมะซัปโปโร คร้ังยิง่ใหญ่ ซ่ึงจดัข้ึนในทุกๆปี ท่ีเมืองซปัโปโร งานเทศกาล
น ้ าแข็งและหิมะท่ีเมืองซปัโปโร(Sapporo Yuki Matsuri) หรือ Sapporo Snow Festival จะจดัข้ึน
ทุกๆปีในช่วงตน้ของเดือนกุมภาพนัธ์ กินระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นงานเทศกาลท่ีใหญ่
และมีช่ือเสียงท่ีสุดงานหน่ึงในหน้าหนาวของญ่ีปุ่น ซ่ึงแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นเอง
และชาวต่างชาติรวมกนักว่า 2 ลา้นคน มีผลงานรูปป้ันหิมะและการแกะสลกัน ้ าแข็งทั้งขนาดเล็ก
และใหญ่คละเคลา้กนัไปราว 250 ช้ินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  APA RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้ามือสอง เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมเอา เส้ือผา้แบรนด์เนม และเส้ือผา้ท่ีมีสไตล์
ต่างๆ เอาไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ มือสองท่ีคุณภาพดีอยู ่อิสระให้ท่านตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
น าท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมาย  ให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2562 ช้อปป้ิงสินค้ามือสอง – ช้อปป้ิงทานูกิโคจิ เช้า - - 



อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้านUNIQLOขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้านMATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเคร่ืองส าอางค ์

ค ่า    อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม APA RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ี
อยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั
ได้ง่ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่าน
จะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่าน
ยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุ๊กตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่อง
ดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่าน
ช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์)   

  น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง
ซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่
ได้ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงั
สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการข้ึน
ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น   

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เซ็ทปลาฮกเกะ 
 
 
 

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2562 เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  – 
– หอนาฬิกาซัปโปโร – ภูเขาโยเต –น่ังกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – 

งานแสดงประดับไฟ – ออนเซ็น 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



  จากนั้น ภูเขาโยเท หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัในช่ือ “ฟูจิแห่งฮอกไกโด” ตั้งอยูใ่น  เมืองนิเซโกะของ
จงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) ฉายาท่ีไดม้าก็น่าจะเกิดจากการมีรูปทรงกรวยท่ีสมบูรณ์แบบเดียวกบั
ภูเขาไฟฟูจิ แต่สูงน้อยกว่า จึงมีช่ือเล่นว่า “ฟูจิน้อย”นัน่เอง โดยภูเขาแห่งน้ีนบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงมากๆของเมืองเลยก็วา่ได ้แต่บอกเลยวา่ถา้ท่ีภูเขาโยเทแลว้คิดวา่เมืองนิเซโกะจะมีดีแค่น้ีก็
ผิดเลย เพราะอีกอย่างท้ึนช่ือมากๆก็คือการเป็นเมืองแหล่งสกีรีสอร์ท โดยสถานท่ีเล่นสกีจะอยู่
รอบๆภูเขา Niseko Annupuri หรือ Niseko United นอกตวัเมือง สามารถแบ่งเป็น 4 โซน ไดแ้ก่ 
Annupuri, Niseko Village, Grand Hirafu และ Hanazono ซ่ึงบอกเลยวา่ดีงามทั้งนั้น 
จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน เพื่อชมความสวยงาม ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่
ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล
ของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  
งานแสดงประดับไฟโทยะ เป็นย่านท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนออนเซ็น มีรีสอร์ทต่างๆตามชายฝ่ัง
ทะเลสาบโทยะบริเวณใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ(Mount Usu) ในช่วงหนา้หนาวบริเวณยา่นน้ียงัมีการจดั
งานเทศกาลแสงไฟอีกดว้ย โดยท าเป็นอุโมงคท์างเดินประดบัไฟเตม็ทั้งอุโมงคแ์ละท่ีพื้นทางเดินจะ
มีหิมะปกคลุม 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่ก ามะถนั
จ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าท่ีพุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อ
โคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นใน
ตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจากความร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของ
ผิวดินจะมีแร่ก ามะถนัสีเหลืองเป็นจ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้ าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโน
โบริเบต็สึ ซ่ึงน ้าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจาก

วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2562 หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ลานสกทีากโินะ – โรงงานช็อคโกแลต –   
ช้อปป้ิงซูซูกโินะ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



การระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถ
เขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

อิสระกิจกรรมสกีทากิโนะ ช่วงฤดูหนาวสวนสาธารณะ Takino Suzuran Hillside National Park จะ
เปล่ียนเป็น TAKINO SNOW WORLD ซ่ึงนอกจากจะมีพื้นท่ีเล่นสกีและสโนวบ์อร์ดท่ีเหมาะกบัผู ้
หดัเล่นมือใหม่แลว้ ท่ีน่ียงัมีบริการให้เล่น Tube sled หรือห่วงยางเล่ือนหิมะ โดยลาน Tube sled 
ของ TAKINO SNOW WORLD ข้ึนช่ือว่ามีความยาวมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น อิสระให้ท่าน
สนุกสนานตามอธัยาศยั 
(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดและอุปกรณ์การเล่นสกหีรือสโนว์บอร์ด) 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ชาบูสไตล์ญีปุ่่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของซัปโปโรตวัอาคารจึงท าให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ี
ท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานใหท้่านไดล้ิ้มรสกบัรสชาติของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์
ยุโรปสวยงามตระการตาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ของช็อกโกแล็ตมากมายหลากหลายแบบ
ซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก
ให้ท่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุก
ชนิดไม่รวมในค่าทวัร์)   พร้อมใหท้่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน 

ย่านซูซูกโินะ (Susukino) นบัเป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโป
โร(Sapporo) อีกทั้งยงัเรียกไดว้า่เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น บอกเลยวา่
อยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตล์แบบคนญ่ีปุ่นแท้ๆ ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้เพราะเต็มไป
ดว้ยร้านคา้ บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน บางร้านน่ีเปิด
จนถึงเท่ียงเท่ียงคืนหรือมากกวา่นั้นก็มี แต่ถา้ทอ้งหิวเรียกร้องอยากล้ิมรสของอร่อยตอ้งมาต าท่ีร้าน
ก๋วยเต๋ียวราเมน Yokochoท่ีตั้ งอยู่บริเวณซอยแคบๆแลดูลึกลับซับซ้อน ซ่ึงบอกเลยว่าราเมน 



Yokochoน่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก อีกทั้งยงัมีร้านอาหารอีกเพียบไวใ้ห้ไดล้องเขา้ไปแวะชิมรสชาติ
แบบคนซปัโปโรแท้ๆ เคา้กินกนั ยิง่ช่วงท่ีพีคมากๆตอ้งยกใหใ้นฤดูหนาวราวๆเดือนกุมภาพนัธ์ของ
ทุกปีน่ี เพราะจะมีการจดัเทศกาลหิมะยงัเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีแถวย่านซูซูกิ
โนะ เรียกไดว้า่เป็นทีเด็ดของเมืองซปัโปโรท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ร้านนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอาหารทะเลสดๆ และ
รวมทั้งเมนูป้ิงย่างมากมาย 

 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม ROYAL STAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ทุกเช้าจะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่ง
ทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดท่ีผู ้
กระจายสินคา้ไปซ้ืออยู่ถดัไป ส่วนตลาดท่ีเปิดส าหรับประชาชนทัว่ไปคือท่ีน่ีตั้งแต่ร้านขายปลา
สดๆ ร้านผลไม ้ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกวา่ 60 ร้าน มีวตัถุดิบสด
ใหม่คดัสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากน้ี ยงัพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านอาหารทั้ง
ร้านซูชิและร้านอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคายอ่มเยาว ์

       เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
น าท่านสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท็ มอลล์ หา้งสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด 
ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมีร้านคา้แบรนด์ต่างๆ
กวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์มากมาย 
อยา่งเพลิดเพลิน 

วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2562 ตลาดปลาโจไก – มิตซุยเอ้าท์เลท็ –สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้า - - 



     ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 
    18.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 681 
     23.50 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

10-14 กมุภาพนัธ์ 2562 49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 31,900 28,900 28,900 25,900 - 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 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 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ  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 21 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 

 
 
 


