
HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL 7D4N 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่     - 
AIR TERMINAL HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

3 
ชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บา้นราเม็ง – น ้าตกกิงกะ ริว

เซ – เทศกาลน า้แขง็ ICE FESTIVAL – โซอนุเคียว    

SOUNKYO KANKO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

4 
โซอนุเคียว – FURANO HERB HILL – โรงงานชีส (ท าไอศกรมี)  – 

นิงเก้ิล เทอรเ์รส – ฟูราโน่ คงัคงั มูระ – ฟูราโน่    

FURANO HOPS HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

5 
ฟูราโน่ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่อง

ดนตร ี– พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต – ทานูกิโคจ ิ– ซปัโปโร   

- 
T MARK CITY HOTEL SAPPORO

หรือเทียบเทา่ 

6 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – 

สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  

- 
  

7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     

 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

ชมความน่ารกัของสตัวน์อ้ยใหญน่านาชนิด 

ชมเทศกาลน า้แขง็โซอุนเคียวสุดย่ิงใหญ ่ชอ้ปเรรา่เอา้ทเ์ล็ต 

สนุกกบักิจกรรมทา้ลมหนาว พรอ้มอาบน า้แรแ่ช่ออนเซ็น  

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 

 

25 – 31 มกราคม 2561 

ราคา 36,900.- 

HX 762  03.30 – 07.05  

HX 690  12.00 – 17.55 

HX 697  14.55 – 20.20  

HX 767  02.00 – 03.55 
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23.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 สายการ
บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 

 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
12.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

17.55 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสนามบินชิโตเซ่** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิเขา้สู่ทีพ่กั ชิโตเซ่ ณ AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บั

ความนิยมทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เพราะเป็นสวนสตัวท์ีแ่ตกต่างจากสวนสตัวอ์ื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเทีย่ว

ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมสวนสตัวแ์ห่งนี้สงูถงึ 3 ลา้นคนต่อปี จดุเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี้คอืแทงคร์ปูกระบอก

ทีย่ ื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึ่งท่านสามารถเหน็การเคลื่อนไหว การว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของ

แมวน ้าได้อย่างใกล้ชดิที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารกัแสนรู้ของสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ ์ 

รวมถงึสตัวจ์ากขัว้โลกเหนือ ไมว่่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก ความน่ารกัของนกเพนกวนิ ในอุโมงคใ์ต้น ้า

แหวกว่ายน ้าโชวผ์ูม้าเยอืนอย่างใกลช้ดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุต่์างๆ การแสดงของเจา้ลงิตวั

น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี์, ความสง่างามของเสอื

โครง ฯลฯ  ใหท้่านเกบ็ไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 

DAY 1 กรงุเทพฯ 

DAY 3 ชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมง็ – น ้าตกกิงกะ ริวเซ –  
เทศกาลน ้ าแขง็ ICE FESTIVAL – โซอนุเคียว 

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานที่รวบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า 

ก าเนิดขึน้ในปี 1996 มรีา้นราเมนชื่อดงัถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยงัมี

เรือ่งราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 

น าท่านชม น ้าตกกิงกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสูง 120 

เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บรเิวณใกล้ๆกัน น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา  

น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่ม่แพ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน ้าทีไ่หลออกจากซอก

ผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทติย์ดูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจได้อย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ได้รบัสมญา น ้าตกคู่

สาม–ีภรรยา 

จากนัน้น าท่านชม เทศกาลน ้าแขง็ ICE FESTIVAL สถานทีจ่ดังาน ณ เมืองโซอนุเคียว ตัง้อยู่รมิ

แม่น ้ าอิชิคาริ จดัขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับ

ประตมิากรรมน ้าแขง็ทีห่ลากหลาย อาท ิอุโมงคน์ ้าแขง็ เสาน ้าแขง็และโดมน ้าแขง็ ซึง่มคีวามสูงกว่า 

10 เมตร ตกกลางคนืจะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ 7 ส ีอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเป็นรูปร่างหรือ

ตวัอกัษรภาษาญีปุ่่ นต่างๆ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์) 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรือที่เรยีกกันว่า      

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 4 โซอนุเคียว – FURANO HERB HILL – โรงงานชีส (ท าไอศกรีม)  – นิงเก้ิล เทอรเ์รส –  
ฟรูาโน่ คงัคงั มูระ – ฟรูาโน่ 
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น าท่านสู่ FURANO HERB HILL สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่น อาท ิ

สโนวโ์มบิล, สโนวล์าฟต้ิง, สโนวส์เลต็ ตามอธัยาศยั (จ านวนครัง้ในการเล่นขึ้นอยู่กบัทาง 

FURANO HERB HILL เป็นผูก้  าหนด)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้เยีย่มชม โรงงานชีส ท่านจะได้ชมกระบวนการผลติตลอดจนลองลิ้มชมิรสชาตขิองชสี

คุณภาพชนิดต่างๆ ถงึโรงงานผลติรวมถงึชสีสดี า (BLACK CHEESE) ทีผ่ลติจากหมกึของปลาหมกึ 

และน าท่านทดลอง ท าไอศกรีม ดว้ยตวัท่านเอง ท่านจะไดป้ระสบการณ์การท าไอศครมี และไดช้มิ

ไอศครมีที่ท่านลงมอืท าด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็นสิง่ที่น่าประทบัใจอย่างยิง่ (ราคาทวัร์รวมค่า

อปุกรณ์ในการท าไอศครีมแล้ว) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นิงเก้ิล เทอรเ์รส ที่เรยีงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไมแ้ละสนิค้างานฝีมอื

ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มคีนท างานฝีมอืให้ชมพร้อมทัง้จ าหน่ายสินค้า ไปด้วย มี

ทางเดินไม้กระดาน ที่ล้อมรอบไปด้วยน ้ าตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่

ท่ามกลางป่าไมพ้รอ้มต้นสนที่ส่งกลิน่หอมหวน และ น ้าตกที่สรรค์สร้างบรรยากาศอนัน่าหลงใหล 

ในช่วงที่ ฤดูหนาวมาถงึ ทางเดนิและกระท่อมไมจ้ะถูกปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน ยามค ่าคนื

ท่านจะไดพ้บกบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง ออกไป ทัง้ทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงราย

ไปดว้ยแสงไฟดุจดัง่อยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฟุราโนะ ณ หรอืเทยีบเท่า 

น าท่านสมัผสัความหนาวเย็นกบัเทศกาลน ้าแขง็ ณ ฟูราโน่ คงัคงั มูระ อาณาจกัรแห่งหมิะอัน

ยิง่ใหญ่ที่จะเปิด ให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านัน้  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการร่วม

กจิกรรมฤดหูนาวต่างๆ ในบรรยากาศแบบ OPEN AIR ขนานแท ้ทัง้การเล่นบานาน่าโบ๊ทกลางลาน

น ้าแขง็ การเล่นสเกต็ ฯลฯ อกีมากมายหรอืจะเลอืกซื้อเลอืกชมเครื่องแก้วฟุราโน่ ถ่ายรปูกบัตุ๊กตา

หมิะรปูร่างต่างๆ แลว้อย่าลมืแวะชมิคอ็กเทลตาม ICE BAR หรอือสิระใหท้่านเดนิเล่นบนถนนหมิะ 

พร้อมเก็บภาพความประทบัใจเป็นที่ระลึกกับเหล่าต้นไม้ที่ถูกหิมะทบัถมเป็นภาพที่สวยงามน่า

ประทบัใจยิง่นกั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ฟูราโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรอื

เทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดนิเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม ไดเ้วลาอนัสมควรพา

ท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้

จะพ่นไอน ้า ประกอบกับมเีสยีงดนตรดีงัขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่อง

ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่

การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ซปัโปโร ณ T MARK CITY HOTEL 

SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 
 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 5 ฟรูาโน่ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี –  
พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 

DAY 6 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก 
ฮ่องกง 
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น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดค้าส่งอาหารทะเลทีใ่หญ่และคกึคกัประจ าเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี ่36 (1904) อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจ าเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท้่านเลอืกซือ้ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ทีน่ าไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรงุแต่งไดอ้ยา่งกลมกล่อมอยา่งจใุจ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงที่ เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและเสื้อผ้าแฟชัน่ของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา 

อาท ิเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, 

CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อกีทัง้ยงัมสีนิค้า

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
 
 

 

02.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 767 

03.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 25 – 31 มกราคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 36,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 30,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

  กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ ไม่รบัรวมวนัเสารอ์าทติย ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า

มดัจ า 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคา

ทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร  100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


