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HOKKAIDO SNOW FEST FUN 6DAY4NIGHT            

เดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ6์1 ราคาเร ิม่ตน้ 58,999 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 

 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสุดนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

- สนกุสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี“SHIKISAI NO OKA” 

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ 

- เลอืกซือ้กลอ่งดนตรทีีม่เีสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี 

- เก็บความมุง้ม ิง้ นา่รกัๆ ใสก่ระเป๋ากลบับา้นกบั “รา้นฮลัโหล คติตี ้คาเฟ่”    

- ยอ้นวยัไปกบั โนบติะ และ โดราเอมอน ใน “สวนสนกุโดราเอมอน” 

- เดนิเลน่ดคูวามสดใหมอ่าหารทะเลที ่“ตลาดปลา” 

- เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงที ่มติซุย เอาทเ์ล็ท และ ทานกุโิคจ ิJR SAPPORO STATION  
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG) 

  โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 ** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วย ์ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 ส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ – ชอ้ปป้ิง ออิอน  

มอลล ์– โรงแรม 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. ไกดจ์ะน าท่านไปขึน้รถบัสทีเ่ตรยีมไว ้.. และเขา้สูโ่ปรแกรมทอ่งเทีย่วเริม่จาก 

เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)  ที่ตัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองรองจากเมอืงซัปโปโร .. พาทกุทา่นไปยัง  หมูบ่า้น

ราเมน (Ramen Village) ซึง่เมอืงแห่งนี้ มีประวัตศิาสตรก์ารท าราเมน มา

อย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลังสงครามโลกครัง้ที ่2   และมีน ้าซุปแบบฉบับ

ของตัวเอง โดยหมู่บ า้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 999   เพื่อให เ้หล่า

นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) – เมอืงอาซาฮคีาวา่ –  

หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ + เพนกวนิ พาเหรด –  
เมอืงอาซาฮคีาวา่ – ชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

 

  

ASAHIKAWA 
PREMIER CABIN 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ ชคิไิซ โนะโอกะ–  
เมอืงยบูาร ิ    

MOUNT RACEY 
HOTEL YUBARI       
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ยบูาร ิ– สนามบนิชนิชโิตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน –  
ดวิตีฟ้ร ี- ซปัโปโร – ตกึรัฐบาลเกา่ – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ( 

SNOW FESTIVAL 2098) – ชอ้ปป้ิง ตกึ JR STATION – โรงแรม 
   

TMARK CITY HOTEL   
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ซปัโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจ ิ–  

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้คไิทจ ิ–  
ฮลัโหล คติตี ้คาเฟ่ – ตลาดปลาโจไก – มติซยุ เอาทเ์ล็ท –  

ชอ้ปป้ิง ทานูกโิคจ ิ– โรงแรม 

   
TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที ่

** อสิระ อาหารกลางวนั  เลอืกทานราเมน จากรา้นตา่งๆ ทีห่มูบ่า้นราเมน แหง่นี ้ ** 

ช่วงบ่าย น าท่านไปยัง  สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า (Asahiyama Zoo) ซึง่เป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมอย่างสูง 

เพราะวา่สวนสตัวแ์ห่งนี้ไดส้รา้งมติใิหม่ใหก้ับผูม้าเยอืน เชน่  อโุมงคใ์ตน้ ้าของสระเพนกวนิทีจ่ะไดเ้ห็นเหลา่เพนกวนิ

ตัวนอ้ยว่ายน ้าอยู่เหนือตัวเรา ... โดมแกว้ทีใ่หท้่านไดโ้ผลห่ัวเขา้ไปยังกรงของหมขีัว้โลกและหมาป่าเพื่อจะไดเ้ห็น

พวกเขาเหลา่นัน้ในระยะประชดิ ... รวมไปถงึสตัวป่์าตา่งๆ เชน่  กวางป่า เหยีย่ว นกกะเรยีน (ทีพ่บในฮอกไกโด) เสอื

ดาว ยรีาฟ หมแีพนดา้  เป็นตน้  และ พเิศษสดุในชว่งฤดหูนาว ทางสวนสตัวจ์ะมขีบวนพาเหรดเพนกวนิ ใหช้มอกีดว้ย   

(รอบการโชวพ์าเหรดเพนกวนิคอื 99.00 น. และ 94.30 น.  ตัง้แต ่ปลายธันวาคม-กลางมนีาคม และชว่งมนีาคม จะมี

เพียงรอบ 99.00 น. เท่านั้น  **    หลังจากนั้น พาทุกท่านไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาว่า  ( AEON MALL 

ASAHIKAWA )  หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่ … 

**  อสิระ อาหารเย็นตามอธัยาศยั  ภายใน ออิอน มอลล ์** 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ  ชคิไิซโนะโอกะ  – เมอืงยบูาร ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ ท าการเชค็เอาท ์น าทา่นเดนิทางสู ่กจิกรรมบนลานหมิะ ชคิไิซโนะโอ

กะ (Shikisai no oka )  ใหท้า่นไดล้องเลน่กจิกรรม อาทเิชน่  SNOW MOBILE , 

SNOW RAFTING  หรอื  SNOW BANANA BOAT ใหอ้สิระทกุทา่นตามอธัยาศยั

บนลานกจิกรรม จนกระทัง่ไดเ้วลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม ให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิและพักผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นใดตอ้งการจะเลน่สกหีรอื

กจิกรรมเกีย่วหมิะสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจเพิม่เตมิทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศัย  

[**โปรดแจง้ความประสงคก์บัทางไกดล์ว่งหนา้**] 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลงัจากนัน้ ... เดนิทางไปยัง เมอืงยบูาร ิ(Yubari)  เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการปลกูเมลอ่นไดห้อมหวานทีส่ดุของเกาะ 

ฮอกไกโด 

                        เขา้สูท่ ีพ่กั  ...  MOUNT RACEY HOTEL YUBARI   หรอืเทยีบเทา่  
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม    ** พเิศษ ขาปยูกัษ์ ไมอ่ัน้ ** 

หลงัอาหาร .. ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศการแชอ่อนเซ็น หรอื แชน่ ้าแร่ ในแบบฉบบัชาวญีปุ่่ น(Onsen) โดยทีม่ี

ความเชือ่วา่ จะคลายความเหนือ่ยลา้ และ ผวิพรรณจะสวยงามเปลง่ปลัง่กลับมามชีวีติชวีาไดต้ามเดมิ 

Day 4 

ยูบาร ิ– สนามบนิชนิชโิตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน – ซปัโปโร - ดวิต ี ้ฟร ี– หอนาฬกิา – ตกึรฐับาล

เก่าซปัโปโร – สวนโอโดร ิ ** เทศกาลหมิะซปัโปโร 2018 ** -ชอ้ปป้ิง JR SAPPORO STATION – 

โรงแรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

จากนัน้ ท าการเชค็เอาท ์และตรวจสอบสมภาระกอ่นออกเดนิทาง ... มุง่หนา้สู ่ สนามบนิชนิชโิตเสะ  

เข า้ชม สวนสนุกโดราเอมอน ( DORAEMON WAKU WAKU SKY 

PARK ) ซึง่โดราเอมอนเริม่เป็นทีรู่จ้ักและไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากใน

แถบเอเชยีกอ่นทีจ่ะกระจายไปทั่วโลก  โดยทีส่วนสนุกโดราเอมอน แห่งนี้จะ

ประกอบดว้ยกันเจ็ดโซน เชน่ โซนทีเ่กีย่วกับเครื่องมอืลับของโดราเอมอนมี

รูปแบบทีน่่าสนใจใหไ้ปสมัผัสกนัได ้โซนทีเ่ป็นรา้นขายสนิคา้ เป็นตน้ ... 

เดนิทางเขา้มายัง เมอืงซปัโปโร  เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่

เป็นอนัดบัหา้ของประเทศญีปุ่่ น  ... น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดทีี ่   

      รา้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย หลงัจากนัน้ ไปชม  ตกึรฐับาลเกา่เมอืงซปัโปโร  ( Sapporo Old Government Office )  .. ทีส่รา้งขึน้ในปี 

9888   บางครัง้ก็ถกูเรยีกวา่ “ตกึแดง” ซึง่มาจากตวัอาคารกอ่ดว้ยอฐิแดงทัง้หลงั (Agarenga)  รูปแบบอาคารเป็นทรง

แปดเหลีย่มทีเ่ลยีนแบบมาจากบา้นเรอืนในรัฐแมสซาชเูซสของอเมรกิา .. (ใหท้า่นถา่ยรูปเพยีงดา้นนอก เทา่นัน้)   ..

และ แวะไปชม “หอนาฬกิา” (clock tower)  ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัสญัลักษณ์ของเมอืงซัปโปโร ซึง่ทีแ่หง่นีถ้กูสรา้ง

ในชว่งปี 9878  อนัเป็นชว่งทีก่ าลงับรูณะเมอืง  ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องวทิยาลัยเกษตรซัปโปโร ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มา

จากกรุงบอสตนั   ปัจจุบนันีห้อนาฬกิาแหง่นี ้กลายเป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องทีบ่รเิวณนี ้..

และไปยัง  “สวนโอโดร”ิ  ซึง่เป็นสวนสาธารณะของเมอืงซปัโปโร ซึง่จัดงาน เทศกาลหมิะซปัโปโร หรอื  SNOW  

FESTIVAL  ทกุๆปี   ( ในปี 2098  จะจัดขึน้ในชว่งวนัที ่ 5-92 กมุภาพันธ ์) 

       

 

 

 

 

 

                       ไดเ้วลาอนัสมควร  พาทา่นมาหลบหนคีวามหนาวเย็นที ่  JR Sapporo Station  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิเลน่ไปกบั

หา้งสรรพสนิคา้ ทีส่ะสมอยูม่ากมาย เชน่ STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU  และ  ESTA  ที่

เปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอืกลบับา้นกนัแบบ

ไมย่ัง้ .. 

ค า่  ** อสิระอาหารเย็น  ตามอธัยาศยั ** 
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เขา้สูท่ีพั่ก ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 5 

ซปัโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจ ิ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้    

คไิทจ ิ– ฮลัโหล คติตี ้คาเฟ่ – ซปัโปโร – ตลาดปลาโจไก – มติซุย เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิง ทานูก ิโคจ ิ– 

โรงแรม    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ เดนิทางไปยัง เมอืงโอตารุ ( Otaru ) เมอืงทา่ทีอ่ยู่ทางตอนเหนอื ของซปัโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.95 ชัว่โมง)  

เมอืงนี้ มจีุดเด่นในเรื่อง “คลอง” ทีส่วยงาม และโกดัง สมัยก่อนทีเ่รยีงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไปตลอดเสน้ทาง   

ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ คลองโอตารุ  ( Otaru Canal ) ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดขา้งทาง และไปแวะที ่

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(music box museum)  ทีส่รา้งขึน้ในปี 9990 เป็นอาคารเกา่ 2 ชัน้ท าดว้ยอฐิแดง โดยที่

ภายในมีกล่องดนตรีมากมายใหเ้ลือกซื้อกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองไดด้ว้ย ... อีกทั ้ง

ดา้นหนา้อาคารแห่งนี้ก็ม ีนาฬกิาไอน า้ (steam clock) ซึง่เป็นของทีส่ง่ตรงมาเมอืงแวนคเูวอร ์แคนาดา และเป็น 9 

ใน 2 เรอืนในโลกเท่านัน้ ...  และทุกท่านจะไดอ้สิระเดนิเล่นที ่ ถนนซาไคมาจ ิ( Sakaimachi Street ) เป็นถนน

คา้ขายที่ไดรั้บการอนุรักษ์ ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วง

พัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 9800 ตน้ยุค 9900  เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไป

ดว้ยบรษัิท Shipping  อาคารตา่งๆเป็นแบบสไตลต์ะวันตก ปัจจุบันไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพิพิธภัณฑต์่างๆมากมาย  รวมไปถงึรา้นชสีเคก้ อันเลือ่งชือ่ Le Tao ก็ตัง้อยู่บน

ถนนเสน้นี้ดว้ยเช่นกัน   และหนึ่งในรา้นที่น่าสนใจน่ันคือ  โรงงานเครือ่งแกว้คไิทจ ิ ( Kitaichi glass store 

house )  สรา้งเมือ่ปี 9899 โดยใชห้นิเป็นสว่นประกอบของอาคาร .. มอีกีชือ่คอื Sangokan แปลวา่ บา้นหลังทีส่าม .. 

ภายในมผีลติภัณฑต์า่งๆทีเ่ป็นเครื่องแกว้ ทัง้ภาชนะเครือ่งครัวต่างๆ และมหีอ้งน ้าชาทีป่ระดับโคมไฟถงึ 9 7 ตัวเพื่อ

สรา้งบรรยากาศทีส่ดุแสนจะประทับใจอกีดว้ย  ... และใหท้า่นไดแ้วะ รา้นฮลัโหล คติตี ้คาเฟ่   เป็นรา้นคาเฟ่ทีม่ ีคติตี ้

จัง แมวนอ้ยน่ารักเป็นตวัชโูรง   เลอืกดสูนิคา้ พรอ้มกบัถา่ยรูปไปพรอ้มกนัได ้

   เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

  บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก  (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น 

เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่

ใหญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ 

และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก 

จากนัน้น าท่าน จากนัน้ ไปชอ้ปป้ิงที ่ Mitsui Outlet   เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮ

อกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยัง สนามบนิชโิตเซ่ ...   

เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2092 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 928 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูย์

อาหารขนาดใหญจุ่  50 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด ( Hokkaido 

Roko Farm Bridge )  และไปปิดทา้ย   ยา่นทานุกโิคจ ิ( Tanuki Koji ) เป็นย่านชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลังคาคลมุยาว

ตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 9 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแม่น ้า Sosei  .. สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้

กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืก

รับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 900 ปี ตัง้แต่ 9873  ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น 

เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 
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       ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

Day 6 

สนามบนิชโิตเสะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ  .. ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

90.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่  TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************************** 
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HOKKAIDO SNOW FEST FUN 6D4N  BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

2-7 / 6-11 / 9-14 ก.พ.61    

(ชม Snow Festival 2018) 

58,999 58,999 57,999 9,900 

2-7 ก.พ.61 (เปิดบสั2) 59,999 59,999 58,999 9,900 

3-8 ก.พ.61    

(ชม Snow Festival 2018) 

60,999 60,999 59,999 9,900 

 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 12,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 5,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

9. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.9 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

          **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

9. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 . คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 9,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-90 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 9  หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 9  หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ9.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

9. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ95 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 5,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

 . ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 95 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

9. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

9. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 95 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 . เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 98 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


