
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11032 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
6 Days 4 Nights 

เสน้ทางใหม ่“โอบฮิโิระ” เพชรน ้าเอกแหง่ฮอกไกโดตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชมหมูบ่า้นเอสกโิม 
เดนิเลน่บนทะเลสาบ ชคิารเิบทส ึชม Ice Bar อกิลู 

ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งอนัดบั 1 Aurora ชมการเ์ซยีน า้แข็ง 
รว่มเทศกาลไฟโชอนึเคยีว 2019 พาเทีย่วทกุวนัไมม่อีสิระ 

 
** ราคาเด็ก ใชส้ าหรบัเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี บรบิรูณ์เทา่น ัน้** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 3000 เยน/ทรปิ 
 

รายการทวัร ์
วนัทีแ่รก       กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่      

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) พบเจา้หนา้ที ่

คอยตอ้นรับทา่นและอ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิ 

หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 45 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้

เครือ่ง ดังนัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกั 2-3 ทา่น 

เด็ก 1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 
(เด็กมเีตยีง) 

เด็ก1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(เด็กไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

 

 

ซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิ

เองลด 

 

29 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

19 – 24  กมุภาพนัธุ ์2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

21 – 26  กมุภาพนัธ ์2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

26 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

28 ก.พ. – 5 ม.ีค. 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

5 – 10 มนีาคม 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

7 – 12 มนีาคม 2562 49,900 .- 47,900 .- 43,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

http://bit.ly/2NMk5YE


23.45 น.        คณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 670 (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทะเลสาบน า้แข็ง ชคิารเิบทส ึ– บา้นเอสกโิม – ออนเซนบรสิทุธิ ์เมอืงอะคงั      (B/L/D) 

08.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่“เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่ น(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

น าทา่นผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้...จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืง

OBIHIRO  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทญีป่นุ  

จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสาบชคิารเิบทส ึข ึน้ชือ่วา่เป็นทะเลสาบแหง่ทอ้งฟ้า เพราะอยูบ่นจดุสงูสดุของเกาะ 

ฮอกไกโด เหนือระดับน ้าทะเล 810 เมตร และเมือ่ฤดูหนาวมาเยอืน ทะเลสาบนี้จะกลายสภาพเป็นลาน

น ้าแข็ง ทีห่นาถงึ 60 ซม.  ก่อนจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน กลบมดิทั่วทุกพื้นที ่ในชว่งฤดูหนาว 

อณุหภมูทิีน่ี่จะตดิลบต ่าสดุถงึ -30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง บนทะเลสาบน ้าแข็งนี้เอง จะมกีาร

สรา้งหมูบ่า้นน ้าแข็งสไตล ์เอสกโิม ทีเ่รยีกว่า อกิลู และมชีือ่เรยีกเป็นภาษาญีปุ่่ นว่า โคตัน โดยน ้าแข็งที่

น ามาสรา้งจะมคีวามใสเป็นพเิศษ และมสีฟ้ีาประกาย เนื่องจากในน ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มคีวามใสสะอาด

บรสิทุธิม์ากทีส่ดุแห่งหนึง่น่ันเอง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิถ่ายภาพบนทะเลสาบน ้าแข็งเก็บภาพความประทับใจ

ตามอธัยาศัย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูเ่มอืงอะคัง 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทอาหารญปีุ่ น  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเมอืง New Akan Onsen Hotel 4*/เทยีบเทา่ หลังอาหารอสิระใหท้า่น

ไดแ้ชอ่อนเซน ภายในโรงแรมไดต้ามอธัยาศัย 

วนัทีส่าม ทะเลสาบคชุโิระ – ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Aurora – ฟารม์สนุขัจ ิง้จอก – เทศกาลน า้แข็ง

ประดบัไฟโชอนึเคยีว 2019          (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คชุโิระ เป็นทะเลสาบรอบปล่องภเูขาไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ดว้ย

ความทีท่ะเลสาบนี้อยู่ลอ้มรอบปล่องภูเขาไฟ พืน้ทีร่อบทะเลสาบจงึเต็มไปดว้ยน ้าพุรอ้นจนเกดิเป็นรสีอรท์



น ้าพุรอ้น ในชว่งฤดูหนาว หงสก์ูห่รอืหงสฮ์ปูเปอรท์ีบ่นิจากรัสเซยีมาพักเป็นฝูงอยูร่มิทะเลสาปคุชโิระในฤดู

หนาวทีน่ี่ ซ ึง่เป็นฤดูเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะไดเ้ห็นหงสข์าวตามธรรมชาตจิากนัน้น าท่านล่องเรอื Aurora นับเป็น

จุดสนใจที่นักท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว  เรือจะพานักท่องเที่ยว ตัดผ่านทะเลที่กลายเป็นน ้าแข็ง 

ออกไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซยี ซึง่จะเริม่ละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไก

โด  ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาว ชมววิทะเลน ้าแข็ง ซึง่เป็นไฮไลท ์ของการทอ่งเทีย่วฤดหูนาวของเกาะฮอก

ไกโด (การลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ  วสิยัทศันใ์นการเดนิเรอื บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางสงูสดุ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทอาหารญีปุ่่ น  

จากนัน้น าท่านชม ฟารม์สุนขัจ ิง้จอก สายพนัธุส์ุนขัจ ิง้จอกทีส่ าหรบัประเทศญีปุ่่ นแลว้จะมใีหเ้ห็นได้

แคใ่นฮอกไกโดเทา่น ัน้ แตก็่เป็นสายพนัธุท์ ีค่อ่นขา้งระมดัระวงัตวั จงึยากทีจ่ะมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้ไป

รบัชมอยา่งใกล้ๆ  ฟารม์แหง่นีน้ ัน้เป็นมติรเป็นอยา่งมาก เหลา่จิง้จอกทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบปลอ่ยนี้

ใชช้วีติกนัอยา่งสบายๆ โดยไมก่ลวัคนเลยแมแ้ตน่อ้ย อาจมบีางคร ัง้ทีเ่ดนิเขา้มาหาคนเองเลยดว้ย

ซ า้ แมว้า่จะไมส่ามารถสมัผสัหรอืใหอ้าหารได ้แตก็่สามาารถรบัชมรูปรา่งทีแ่สนนา่รกัของมนัได้

อยา่งใกลช้ดิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Sounkyo Moutain View Onsen Hotel 4*/เทยีบเทา่  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ (เมนบูฟัเฟตข์าปอูลาสกา้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารน าท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรอืเทศกาลปราสาทน ้าแข็ง

เมอืงโชอนุเคยีว บรเิวณโดยรอบจะท าการจัดแสดง จะประดับประดาดว้ยประตมิากรรมน ้าแข็งและหมิะรูปร่าง

ตา่งๆ เชน่ ตน้ครสิตม์าศ เลยีนแบบบา้นอกิล ูของชาวเอสกโิม ปราสาทน ้าแข็งสงูใหญ่ หลายชัน้ทีม่ทีางเดนิ

แบบหนิงอกหนิยอ้ย ดยู ิง่ใหญแ่ละเหมอืนจรงิมาก  ทางเดนิจะประดับดว้ยไฟแสงสสีวยงาม ควรค่าแกก่ารมา

เยอืน ในชว่งเวลา 20.30 – 21.00 น. นัน้จะมกีารการจุดฟไุฟ เพิม่ความสวยงามในการเทศกาลเป็นทีต่ดิตา

ตรงึใจแกนั่กทอ่งเทีย่วทกุชนชาตทิีม่าเยอืน (การจดุพลนุ ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ผูจ้ดังานเทา่น ัน้ 

ซึง่จะทราบก าหนดการทีแ่ทจ้รงิ กอ่นเขา้ชมงาน) น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 



วนัทีส่ ี ่ ลานสกฟีรุาโนะ – เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– น ัง่กระเชา้ชมเมอืงซปัโป

โรเขาโมอวิะ                   (B/L/D) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู ่ลานสกฟีูราโน ่(Furano Ski Area) เป็นสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของฮอกไกโด 

เคยใชแ้ขง่ขันสกรีะดับโลกมาแลว้ พืน้ทีเ่ล่นสกปีระกอบดว้ยยอดเขา 2 ยอดเชือ่มต่อกัน มทีัง้ทางลาดต ่า

ส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้ และทางทีส่งูชนัมากขึน้ตามล าดับนอกจากนีย้งัมลีานสโนวบ์อรด์ เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

มากนัเป็นครอบครัว และสนใจกจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ สเลทหมิะ การล่องแพหมิะ รถลุยหมิะ พาราเซล และ

สนัุขลากเลือ่น บรเิวณฐานของสกรีสีอรท์ยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมขนาดใหญ ่2 แหง่ เปิดใหบ้รกิารส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการพักคา้งคนือกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตคาร เมนเูซท้ญปีุ่ น  

จากนัน้จากนัน้น าทา่นชม เนนิแหง่พระพุทธเจา้ มลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงู

มากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินั

งดงาม วัตถปุระสงคใ์นการออกแบบผลงานชิน้นีค้อื สรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ห็นถงึอกีแงม่มุหนึง่ของพระพทุธศาสนา 

โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ืน่ชมพระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอยา่งแทจ้รงิเพราะเป็นสว่นหนึง่ของ

สสุาน Makomanai Takino Cemetary อกีทัง้ยงัสามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไมว่่าจะเป็น

ชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูร่มรืน่ร่มเย็น ชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลา

เวนเดอร ์และชว่งฤดูหนาวที่เหมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที่ขาวโพลน จากนัน้น าท่านสู ่

ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิซปัโปโร ศาลเจา้แห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจา้ เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความ

เจรญิรุง่เรอืง ธรุกจิ การลงทนุ การเรยีน และการแตง่งาน เป็นสถานทีท่ีค่นทอ้งถิน่มักจะมานมัสการขอพรอยู่

สม ่าเสมอ และทีโ่ดดเด่นของวัดนี้อกีอยา่งนงึคอืเสาโทรอิ ิคอืซุม้ประตูไมส้แีดง ทีต่ัง้เรยีงขึน้มาบนเนนิเขา 

กว่า 100 เมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ นับเป็นอกีแลนดม์ารก์ทีจ่ะไดท้ัง้ววิสวย พรอ้มกับการไหวส้ักการะ

เทพเจา้เพือ่ความเป็นศริมิงคลในคราวเดยีวกนั จากนัน้น าทา่นน ัง่กระเชา้สูย่อดเขาโมอวิะ่ ชมเมอืงซปัโป

โร เจา้ของความสงู 531 เมตร เทยีบเท่าภูกระดงึ ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืง ฮอกไกโด 

ไดท้ัง้เมอืง ในยามเย็นแสงไฟของทัง้เมอืงจะสว่างไสวสวยงามยิง่นัก ระหว่างทางขึน้กระเชา้ชว่งแรกนัน้จะ

ผ่าน เจดยีท์ีไ่ดบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ เมือ่ครัง้นายกรัฐมนตรอีนิเดยีมองใหแ้ด่จักรพรรดญิปีุ่ นในสมัยกอ่น 

ส าหรับคูรั่กทีต่อ้งการสถานทีโ่รแมนตกิใชเ้ป็นทีจั่ดงาน บนยอดเขานัน้มรีะฆงัแหง่ความรักใหคู้แ้ตง่งานไดล้ั่น

และอธฐิานอกีดว้ย พรอ้มสถานที่ คลอ้งกุญแจล็อคไวเ้ป็นสัญลักษณ์ของความรักมั่นคงอกีดว้ย  สมควรแก่

เวลาน าทา่นน่ังกระเชา้ลงเขา  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนบูฟัเฟตช์าบูๆ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Primier Cabin Sapporo 4*/เทยีบเทา่  

วนัทีห่า้        ซติีท้วัรโ์อตาร ุ– ชอ้ปป้ิงยา่น 2 ยา่นซูซูกโินะ & ทานกุโิคจ ิ                          (B/-/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร   

น าท่านท่องเที่ยงซติีท้ัวร์เมอืง โอตารุ  ถนนซาไกมาจ ิเป็น

ถนนคา้ขายทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตารุ ไมไ่กล



จากคลองโอตรุ ในระหว่างชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 1900 เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรอื 

และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวันตก ปัจจุบัน

ไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภัณฑต์่างๆ

มากมายพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยูท่างทศิใต ้

ของถนนซาไกมาจ ิอาคารขนาดเล็กจะเป็นพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงเกีย่วกับกล่องดนตร ีอาคารทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ 

คอืรา้นคา้ขนาดใหญ่ทีจ่ าหนายกล่องดนตรหีลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมีนาฬกิาไอน า้ จาก

เมอืงแวนคูเวอร ์ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ 

จากนัน้น าทา่นชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal Area) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอตารุ อดตีเป็นทา่เรอืทีค่กึคัก

ในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่20 เรอืล าใหญจ่ะถา่ยสนิคา้ลงเรอืล าเล็กและล าเลยีงไปตามคลอง ตอ่มาเมือ่มี

ส ิง่อ านวยความสะดวกทีท่ันสมยัมาขึน้ ก็สามารถขนสง่สนิคา้ผ่านเรอืล าใหญ่โดยตรงไดเ้ลย สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงซปัโปโร  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ณ ยา่นรา้นอาหารชือ่ดงัมากมายในถนนซาไกมาจ ิ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นทาง กลับสูเ่มอืงซปัโปโร  ชมโรงงานช็อกโกแล็ต สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งของฮอกไก

โด เนือ่งจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์“โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทั่วทัง้เกาะสภาพภมูอิากาศและความอดุม

สมบูรณ์ของธรรมชาตทิ าให ้“ช็อกโกแล็ต” มรีสชาตดิีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช้็อกโกแล็ตจากประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตัง้แต่ยุคแรกเริ่ม 

แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขัน้ตอน กระบวนการการผลติ และสามารถเลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

อยา่ง จใุจ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดัง ยา่นทานกูโิคจ ิ(Tanukikoji)  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิ

ทีม่หีลังคามงุบงัแดดบงัฝน และหมิะ แหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่าย

ซือ้หาของฝาก ตลอดใจกลางเมอืงซัปโปโรจากนัน้ปิดทา้ยดว้ย ย่านซูซูกโินะ (Susukino) เป็นย่าน

บนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุในทางตอนเหนือของญีปุ่่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้า

จงิโกะ รวมกวา่ 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สวา่งไสวยามค ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว  

เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ยา่นการคา้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Primier Cabin Sapporo 

4*/เทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิร์ายการน าเทีย่วของไกดใ์นวนันี ้ตามรายการทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมเทา่น ัน้ หาก

ลกูคา้ประสงคจ์ะเดนิทางทอ่งเทีย่วในเสน้ทางอืน่  ๆดว้ยตวัเอง ก็สามารถแยกกบัคณะไดต้ามอธัยาศยั 

โดยไมม่ไีกดค์อยน าทาง *ลกูคา้สามารถโทรตดิตอ่กบัไกด ์ไดต้ลอดเวลา ผา่น Line ในกรณีทีก่าร

เดนิทางเกดิอปุสรรคการใชภ้าษา หรอื การเดนิทาง (Wifi เรามใีหค้รอบครวัละ 1 เครือ่ง 2 – 4 ทา่น) 

วนัทีห่ก       สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้         บรกิารประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบเรยีบ เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิชโิตเซ”่ 

10.45 น. คณะออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 671 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

* * * * * * * * * * * * * * * *  



 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (รวม) 

 คา่ตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมคีวาม ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมค่า่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมทกุแหง่ตามทีร่ายการระบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 2 ขวด / วัน (เชา้-เย็น) 

 Wifi Free ตลอดการทอ่งเทีย่ว ครอบครัวละ 1 เครือ่ง (2 – 6 ทา่น/เครือ่ง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพษิ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ *** เด็กอายตุ า่กวา่ 1ปี และผูใ้หญอ่าย ุ76ปีขึน้ไป จะไดรั้บความ

คุม้ครองประกนัอบุตัเิหตเุพยีงครึง่เดยีว 50% ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ ่ากวา่ 6เดอืน และผูใ้หญอ่าย ุ86ปีขึน้ไป / ไมคุ่ม้ครอง

ลกูคา้จอยทัวรท์ีเ่ดนิทางไปกอ่นกรุ๊ปทัวร*์** 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (ไมร่วม) 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทกุชนดิ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ นอกเหนอืจากทีร่ายระบ ุ

 คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีทีม่กีารยกเลกิ วซีา่ฟรสี าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 



 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ ส าหรับผูท้ี ่ไปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ 

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษ)ี 

 ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่นในการบรกิาร   

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้อยูก่บัเรทแลก

เปลีย่นเงนิตราในวนัน ัน้ เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

เงือ่นไขการจองและการส ารองทีน่ ัง่ 

 จองและช าระ มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง นับแตว่ันจอง พรอ้มแจง้ชือ่ภาษาองักฤษตามหนา้

หนังสอืเดนิทาง เพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรักษาสทิธิต์ัว๋โดยสาร หากเกนิก าหนดภายใน 24 ชัว่โมง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

 ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัท าการ (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)  

 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธก์ารจองทกุกรณี (ไมค่นืเงนิมดัจ า) 

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 – 30 วัน คดิคา่บรกิารมดัจ าตั๋วเครือ่งบนิทางละ 5,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 – 16 วันกอ่นเดนิทางคดิคา่บรกิารมดัจ า 10,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน คดิคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน  

 คณะผูเ้ดนิทาง  20 ทา่นขึน้ไป พรอ้มมคัคเุทศกเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการยกเลกิการ

เดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของบรษัิท 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น 



- บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั อาท ิเกดิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการบนิ, อบุตัเิหตรุา้ยแรงตามธรรมชาตติา่งๆ,  

การนัดหยดุงาน, ปัญหาทางการเมอืง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้

เหนอืการควบคมุของบรษัิท 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ ก าหนดวันเดนิทาง, สายการบนิ และราคาทวัร ์ตาม

ความเหมาะสม และความจ าเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจั้ดการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นส าคญั  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกันท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบ

ใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

       จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่

วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น และก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่พรอ้มเอกสารระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต:ุ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม 

บรษิทัฯ มปีระกนัภยัทกุทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่ละ 1,000,000 บาท 

  


