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HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน โดยสำยกำรบนิไทย 

 

เดนิทำง กุมภำพนัธ์ 2563 

รำคำแนะน ำเพียง 49,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัท่ี 2.  ซปัโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสตัว์อำซำฮิยำมำ่ – เทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคียว – แช่น ำ้ธรรมชำต ิ 

วนัท่ี 3.  ลอ่งเรือตดัน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑ์แมวน ำ้หรือพิพิธภณัฑ์น ำ้แข็ง – อิออน อำซำฮิกำวำ่ 

วนัท่ี 4.  กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – เมนปู ู3 ชนิด 

วนัท่ี 5.  ศำลเจ้ำฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหนำ่ยของฝำก – ตลำดปลำซปัโปโรโจไง – ช้อปปิง้ทำนกิุโคจิ – ช้อปปิง้ซูซกิูโนะ 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.00-15.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตหูมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทยเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสมัภำระ 

23.55 น. ออกเดินทำงสู ่สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – เทศกำลน ำ้แข็งโซอุน
เคียว – แช่น ำ้ธรรมชำติ 

08.30 น. เดินทำงถึง สนำมบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสยีงของเมืองอะซำฮิกำว่ำ  จุดเด่นของสวนสตัว์แห่งนี ้คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” 

ซึง่จะมีกำรแสดงขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแก้วขนำดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ท ำ
ให้เรำสำมำรถเห็นสตัว์ที่อำศยัอยู่ในขัว่โลกอย่ำงใกล้ชิด ในช่วงฤดหูนำวป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรที่เดินทำงมำชมกำรจดัแสดง
ของกำรเดินพำเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัว์ป่ำพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวำง นกอินทรี หมำป่ำ เครน โดยเฉพำะเครนที่
ตอนนีห้ำชมได้ยำก เนื่องจำกตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกำลน ำ้แข็งประจ ำปีของโซอนึเคียวเป็นเทศกำลน ำ้แข็งที่มี
ช่ือเสยีงของฮอกไกโด จะพบกบักำรประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมจำกน ำ้แข็ง ซึ่งมีหลำกหลำยรูปทรงและงำนศิลปะต่ำงๆ 
อีกทัง้ยังมีสิ่งที่น่ำสนใจก็คือควำมแตกต่ำงของกำรเกำะตัวของน ำ้แข็งที่แกะสลักซ ำ้ไปมำหลำยครัง้เพื่อสร้ำงสรรค์
ประติมำกรรมด้วยควำมปรำณีต กำรชมเทศกำลน ำ้แข็งในช่วงกลำงวนักบักลำงคนืจะมีควำมแตกตำ่งกนั ตอนกลำงวนัน ำ้แข็ง
จะสะท้อนกบัแสงแดดเป็นสขีำวอมฟำ้ ในช่วงตอนกลำงคืนน ำ้แข็งสะท้อนแสงไฟสรุ้ีง 
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ำ้จำกแร่ธรรมชำติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง – พิพิธภัณฑ์แมวน ำ้หรือพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง – อิออน อำซำฮิ
กำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง โดยเรือจะวิ่งตดัทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น ำนกัท่องเที่ยวไปชมก้อนน ำ้แข็งที่ลอย

มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดหูนำวเดือนกุมภำพนัธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะได้เห็นสตัว์ทะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจุด เดิมเรือนีใ้ช้เพื่อส ำรวจน ำ้มนัในรัฐอลำสก้ำ 
เร่ิมน ำมำใช้ เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 กำรลอ่งเรือแตล่ะรอบใช้เวลำ 45 นำที ถึง 1 ชัว่โมง 
**เนื่องจำกเป็นช่วงไฮซีซัน่ จะระบปุระเภทของเรือและทำ่เรืออีกครัง้ก่อนเดนิทำง ทัง้นีจ้ดุขึน้เรือตดัน ำ้แข็งมี 2 จดุที่สำมำรถชม
ได้คือที่จดุมอนเบ็ทสทึำ่เรือกะนิงโกะสเตชัน่ และที่อะบะชิริทำ่เรือออโรร่ำ เทอร์มินอล 

 
กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภัณฑ์แมวน ำ้หรือพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง หำกน ำท่ำนขึน้เรือกำริงโกะทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์แมวน ำ้ ศนูย์
อนรัุกษ์และเลีย้งดแูมวน ำ้ที่บำดเจ็บอนัเกิดจำกธรรมชำติหรือจำกกำรติดมำอวนของชำวประมง โดยจะท ำกำรดแูลรักษำจน
หำยก็จะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชำติ โดยระหว่ำงที่ดูแลก็จะมีกำรฝึกแมวน ำ้ให้สำมำรถต้อนรับนกัท่ องเที่ยวที่ต้องกำรสมัผัส
แมวน ำ้ตวัเป็นๆ รวมถึงปอ้นอำหำรให้แมวน ำ้ได้อีกด้วย  
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หำกน ำท่ำนขึน้เรือออโรร่ำทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์ท่องเที่ยวในธีมธำรน ำ้แข็งที่อยู่บน
ยอดเขำเท็นโตะ ภำยในพิพิธภณัฑ์มีนิทรรศกำรหลกัคือนิทรรศกำรเก่ียวกบัธำรน ำ้แข็งและสิ่งมีชีวิตในทะเลชัน้ใต้ดินและเป็น
สถำนท่ีที่สำมำรถชมทศันียภำพแบบพำโนรำมำ่ 360 องศำของภเูขำและทะเลสำบท่ีสวยงำมของอำบำชิริ 

 
 อิออน อำซำฮิกำว่ำ ถ้ำหำกนกึถึงประเทศญ่ีปุ่ นเรำจะนกึถึงห้ำงสรรพสนิค้ำใหญ่ ที่รวมเอำซุปเปอร์มำเก็ตขนำดใหญ่  

รำคำถกู และร้ำนค้ำ ตำ่งๆเอำไว้ภำยใน เป็นห้ำงหนึง่ที่ชำวญ่ีปุ่ นใช้ชีวิตประจ ำวนัร่วมอยูท่ี่นี ้ โดยเฉพำะวนัหยดุจะมี 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในออิอน อำซำฮิกำว่ำ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 
กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำ
ไอน ำ้โบรำณ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลำนสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลำนสกีโอตำรุเท็งกุยำมะ) ตัง้อยู่ที่บริเวณด้ำนลำ่งของภเูขำเทนงุ 

ภำยในเมืองโอตำรุ (Otaru) โดยกระเช้ำแหง่นีถื้อวำ่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรำจะได้เห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเช้ำเองจะสำมำรถ
ขึน้ไปยงัยอดเขำเทนง ุที่ควำมสงู 271 เมตร ใช้เวลำเพียง 4 นำทีเท่ำนัน้ เมื่อขึน้ไปแล้วเรำจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมแบบ 
360 องศำ 

 
 เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรับซปัโปโร น ำท่ำนชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ที่มีควำมยำว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู่  คลองแห่งนี ้
สร้ำงเมื่อปี 1923 โดยสร้ำงขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสินค้ำมำเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภำยหลงัได้
เลกิใช้และมีกำรถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยมีกำรสร้ำงถนน
เรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทำงเดินเท้ำกว้ำงประมำณ 2 เมตร 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โอตำรุเป็นหนึง่ในร้ำนค้ำที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่
สวยงำม และถือเป็นสถำนท่ีส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ของเมือง 

 น ำทำ่นชม นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สไตล์องักฤษที่เหลอือยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทำ่นัน้ นำฬิกำนีจ้ะพน่ไอน ำ้ มีเสยีงดนตรีดงัขึน้
ทกุๆ 15 นำที เหมือนกบันำฬิกำไอน ำ้อีกเรือนท่ีแคนำดำ  

ค ่ำ บริกำรกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 

ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 
ศำลเจ้ำฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – ตลำดปลำซัปโป
โรโจไง – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกโินะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศำลเจ้ำแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศำลเจ้ำศำสนำพทุธนิกำยชินโตถือเป็นศำลเจ้ำที่มี

ควำมเก่ำแก่แห่งหนึ่งในเกำะฮอกไกโด ถกูสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีควำมเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชำวฮอกไกโดอยำ่งลกึซึง้เร่ิมตัง้แตก่ำรมำสกักำระในวนัปีใหม่ กำรปัดเป่ำรังควำญ วนัเซ็ตสบึนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น ใน
เขตศำลเจ้ำที่มีธรรมชำติอดุมสมบรูณ์ มีกระรอกป่ำมำเยี่ยมทกัทำย  

 แวะซือ้ของฝำกที่ โรงงำนชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอำคำร
ของโรงงำนถกูสร้ำงขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ควำมหมำยวำ่ ช็อคโกแลตขำวแดค่นรัก ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทำ่นรักทำน หรือวำ่ซือ้เป็นของฝำกติดไม้ติดมือ
กลบับ้ำนได้ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก ที่อยูไ่มไ่กลจำกตวัเมืองซปัโปโร ภำยในมีสนิค้ำลดรำคำมำกมำย ให้ทำ่นได้อิสระเลอืกซือ้

สนิค้ำภำยในร้ำน 
 ตลำดปลำซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้ำนค้ำ และร้ำนอำหำรกวำ่ 80 ร้ำน เรียงรำยตลอดบลอ็ก

ขึน้ไปนอกตลำดขำยสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลำดที่ใหญ่ที่สดุของเมอืง ร้ำนค้ำตำ่งๆ
จ ำหนำ่ยอำหำรทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลำแซลมอน ปลำหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่นๆในท้องถ่ิน เช่น 
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ข้ำวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตำมฤดกูำล รำคำก็เหมำะสมไมแ่พงมำกนกั 
 ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ  อิสระช้อปปิง้ถนนทำนกิุโคจิ เป็นยำ่นช้อปปิง้เก่ำแก่ ที่เปิดให้บริกำรยำวนำนกวำ่ 100 ปี จดุเดน่ของยำ่น

นีค้ือกำรสร้ำงหลงัคำที่คลมุทัว่ตลำด ไมว่ำ่จะฝนตก แดดออก พำยหุิมะเข้ำ ก็สำมำรถมำเดินช้อปปิง้ได้อยำ่งสบำยใจ 
นอกจำกนีย้งัมีร้ำนค้ำมำกถึง 200 ร้ำน โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร สว่นสนิค้ำก็มีทัง้เสือ้ผ้ำและรองเท้ำแบรนด์ดงั
อยำ่ง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลำดไมไ่ด้เลยก็คือร้ำน DAISO ที่ทกุอยำ่งรำคำ 100 
เยน รวมไปถงึร้ำน DONKI ที่มีขำยทกุอยำ่งตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟำ้ไปถึงเคร่ืองส ำอำงค์ในรำคำทีถ่กูจนนำ่ตกใจ หรือถ้ำเดินจน
หมดแรง ที่น่ีก็มีร้ำนอำหำรดงัๆหลำยร้ำนคอยให้บริกำรอยูด้่วย 

 
 จำกนัน้ให้ทำ่น อิสระช้อปป้ิงย่ำน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นยำ่นบนัเทงิที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเตม็ไปด้วย

ร้ำนค้ำ5,000 ร้ำนและร้ำนอำหำร แสงไฟนีออนเรียงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นยำ่นท่ีคกึคกัและมีชีวติชีวำที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกด้วย โดยอยูถ่ดัลงมำทำงใต้จำกสวนโอโดริรำวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถำนีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลำค ำ่
คืนบรรดำปำ้ยไฟโฆษณำบนตกึตำ่งๆในยำ่นนีจ้ะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลำนตำดงึดดูลกูค้ำกนัเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
ร้ำนอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเริงรมย์ยำมรำตรี ทัง้ไนต์คลบั บำร์ คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกนัมำกกวำ่ 4,000 
ร้ำน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บำงร้ำนก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึน้ลฟิต์ไป แตก็่มีพนกังำนออกมำเรียกลกูค้ำเสนอเมนแูละบริกำรของ
ร้ำนตนเองอยูริ่มถนนเตม็ไปหมด ยำ่นซูซกิูโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รู้จกักนัดใีนหมูค่นไทยและนกัทอ่งเที่ยววำ่เป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบริเวณนีม้ีร้ำนรำเมงให้เลอืกทำนกนัมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอร์ร่ีรำเมง เป็นต้น โดยมีรำคำ
เร่ิมต้นเพยีงชำมละ 750 เยนเทำ่นัน้ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงย่ำนซูซูกิโนะ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมูิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ท ำกำรเช็คเอำท์ และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 

 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

รำคำแนะน ำเพียง :  HOKKAIDO โซอุนเคยีว ล่องเรือตัดน ำ้แขง็ 6วัน 4คืน  
โดยสำยกำรบนิไทย   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 18-23 ก.พ.63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ป
มีกำรคอนเฟิร์มเดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กับสำยกำรบินและคำ่มดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรำยกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัร์ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลกูค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไมส่ำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำง   

 พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
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5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิกำรบนิไทย 20 กิโล  คำ่ประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไข
ของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป ทำงสำยกำรบิน
ไทย มีกำรปรับลดน ำ้หนกัสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจำก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทำ่นัน้  

6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ี
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเชน่ คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ทำ่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั
หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรทอ่งเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำข่ำยคณุสมบตัิ

เพ่ือกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้ำประเทศ และไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำประเทศ 
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