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ราคาเพยีง 76,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

 GO HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 3 เทศกาลน า้แข็งในฮอกไกโด “SOUNKYO ICE WATERFALL - SAPPORO SNOW 

FESTIVAL - SHIKOTSU ICE FEST” 

 ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสุดนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

 สนุกสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี 

 พเิศษ !!! เมนูปู 3 ชนดิพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด สุดฟินแช่ออนเซนสไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 

 ชอ้ปป้ิงสุดเพลนิในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัแหง่เมอืงซปัโปโร “ยา่นทานุกโิคจ”ิ 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่02 – 07 กมุภาพนัธ ์62  76,900.- 

วนัที ่04 – 09 กมุภาพนัธ ์62  76,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 
    

2 
สนามบนิชโิตเซะ-อาซาฮกิาวา่-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัว ์

อาซาฮยิามา่-โซอนุเคยีวนํา้ตกกงิกะ-นํา้ตกรวิเซ-
เทศกาลนํา้แข็งโซอนุเคยีว-แชนํ่า้แร ่

✈ �  �  
SOUNKYO 

KANKO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
กจิกรรม ณ ลานสก ี- เทศกาลนํา้แข็ง SHIKOTSU ICE 

FEST -เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน-ิชมภเูขาไฟโชวะ

ชนิซงั-แชนํ่า้แร ่
�  �  �  

NOBORIBETSU  
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

4 

โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีเมอืงซปั

โปโร-ดวิตีฟ้ร ี- ชมงาน SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 2019 - เมนปู ู3 ชนดิ  
�  �  �  

SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด-ผา่น
ชมหอนาฬกิาซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ �  �  อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ �  ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมง – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - โซอนุเคยีว – นํา้ตกกงิ

กะและนํา้ตกรวิเซ – เทศกาลนํา้แข็งโซอนุเคยีว - แชนํ่า้แร ่

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากนัน้นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮกิาวา่ พาทกุท่านไปยัง หมูบ่า้นราเมง (Ramen Village ซึง่เมอืงแห่งนี้ มี

ประวตัศิาสตรก์ารทําราเมน มาอย่างยาวนาน นับตัง้แตยุ่คหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 และมน้ํีาซปุแบบฉบับของ

ตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถอืกําเนดิมาในปี 1996 เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิ

ของรา้นราเมนทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมง [รบั CASH BACK จากไกด]์ 

 

บา่ย จากนัน้เพือ่ชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซ ึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความ

น่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจาก

ทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่า สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไป

ตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ

เชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้ไฮไลทข์องทีน่ ีค่อืการ

ชมการเดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่งใกลช้ดิ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโซอนุ

เคยีว นําทา่นชมความงามของ นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาติ

ของน้ําตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น้ําตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้น้ําอยู่ในเขต

ภเูขาโซอุนเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน้ําทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแม่น้ําอชิคิารไิดห้ลงัจากฤดู

หนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองแห่งนี้จะแข็งตวักลายเป็นน้ําแข็ง นําทา่นชม เทศกาลนํา้แข็งเมอืง
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โซอนุเคยีว เทศกาลประจําฤดหูนาวหรอืทีเ่รยีกว่า Hyobaku Matsuri จัดขึน้เป็นประจําทกุปี ปีนีจ้ดั ตลอด

เดอืนกมุภาพนัธ ์2562 ทา่นจะไดพ้บกบัประตมิากรรมตา่งๆ ทีทํ่ามาจากหมิะและน้ําแข็งทีป่ระดบัประดาโดย

แสงไฟแสงสตีระการตา  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

  

วนัที3่ กจิกรรม ณ ลานสก ี- เทศกาลนํา้แข็ง SHIKOTSU ICE FEST - เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ– 

ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั – แชนํ่า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทาง สมัผสัความสนกุสนานกบัหมิะทีล่านสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่

หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังโดนัทเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบการณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

*** กจิกรรมเลน่หมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหมิะ *** 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลนํา้แข็ง SHIKOTSU ICE FEST เทศกาลน้ําแข็งทีท่ะเลสาบชโิคทส ึ ทะเลสาบ

ปากปลอ่งภเูขาไฟ ทีไ่ดช้ือ่ว่ามน้ํีาทีใ่สบรสิทุธิเ์ป็นอันดบัตน้ๆ โดยจะใชน้ํ้าจากทะเลสาบ นํามาพ่นผ่านสปรงิ

เกอรค์อ่ยๆ กอ่รูปทรงเป็นกอ้น น้ําแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญแ่ตกตา่งกนัไปถงึ 30 แบบ  ในชว่งเวลา

กลางวัน คณุจะไดร้ับชมความสวยงามของ น้ําแข็งสฟ้ีา เรยีกว่า “ชโิคทสบึลู” สว่นในเวลากลางคนืนัน้ จะได ้

ตืน่ตาตืน่ใจไปกบั การจัดแสดงไฟ เลน่ไฟน้ําแข็ง สสีนัสวยงาม มกีารจุดพล ุการแสดงตา่งๆ คอยคณุอยู่ 

นอกจากนัน้อาหาร และเครือ่งดืม่อุ่นๆ ก็มบีรกิารดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมืองตากอากาศที่

มชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก นําทา่นชม จโิกกดุาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึ

กอ่ใหเ้กดิน้ําพรุอ้นและบ่อโคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชัว่กลัป์ จากนัน้นําทา่น 

ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั [ดา้นลา่ง] ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิ

จากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัที่

เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้ม

บันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOBORIBETSU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัที4่ โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีเมอืงซปัโปโร - ดวิตีฟ้ร ี– ชมงาน SAPPORO 

SNOW FESTIVAL 2019 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์

นําทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอ่าวโอตารุ ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.

1920 ตรงกบัยุคอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอ่าว ซึง่ในยามคํา่คนืคลองแห่งนี้ไดร้ับคําขนานนาม

ว่าเป็นจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ที่

ภายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครง สรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบัน

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร่ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้ด ีมคีณุภาพทีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

จากนัน้นําทา่น ชมเทศกาลหมิะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 ณ โอโดรปิารค์ เป็นเทศกาลหมิะ

ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซปัโปโร มกีารจัดแสดงงานบนพืน้ที ่3 สว่นคอืสวนสาธารณะโอโดร ิย่านการคา้ซซูกูโินะ 

และซปัโป ในงานมกีารนําเสนอประตมิากรรมทีส่รา้งจากหมิะและน้ําแข็งเป็นจํานวนนับรอ้ยชิน้ เทศกาลหมิะซปั

โปโรเป็นเทศกาลหมิะทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และมผีูเ้ขา้ชมงานจากทัว่โลกกว่า 2 ลา้นคนทกุปี 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร ** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ ** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่มชม  ศาลเจา้ฮอกไกโด ( Hokkaido Shrine ) ศาลเจา้ในลทัธชินิโต สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1896 

ในสมัยทีม่เีร ิม่การพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริม่สรา้งข ึน้เพือ่บูชาเทพ 3 องค ์โอคนุทิามะ โอคนุนุิช ิและ สคุุ

นะฮโิคะนะ เดมิชือ่ว่า “ศาลเจา้ซปัโปโรจนิจะ” จนถงึปี ค.ศ. 1964 ไดม้กีารทําพธิเีชญิดวงวญิญาณของ

จักรพรรดเิมจมิาประดษิฐานทีน่ี่ดว้ย และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นศาลเจา้ฮอกไกโดตัง้แตนั่น้มา ศาลเจา้นี้มบีรเิวณ

สวนทีก่วา้งขวาง มตีน้ซากรุะประมาณ 1,500 ตน้ ซึง่ในฤดใูบไมผ้ลจิะออกดอกผลบิานอย่างสวยงาม ทําให ้

เป็นทีส่ถานทีย่อดนยิมในเทศกาลชมดอกซากรุะ รวมไปถงึการฉลองการแตง่งาน และเทศกาลปีใหม่จากนัน้นํา

ทา่น ชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา ที

เลยีนแบบมาจากอาคารทําเนยีบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่2.5 ลา้นกอ้นเป็น

อฐิทีทํ่ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปีและไดย้า้ยไปทีทํ่าการ

หลงัใหม่เป็นตกึใหม่ทนัสมัยสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลงัตกึเกา่ แตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดร้บัการบูรณะ

ซอ่มแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กี่

แห่ง จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสาํคญัของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 นําทา่นผา่นชมหอ

นาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตัง้อยุ่ทา่มกลางกลุม่ตกึสงูสมัยใหม่ เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก่

มากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรง

ฝึกงานของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดแตไ่ดป้รบัเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.
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2424 จนถงึปัจจบุันกย็ังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่าํคญัอกีแห่งหนึง่ของเมอืงซปัโปโร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิง

ไดจุ้ใจ เชน่ รา้น MITSUKOSHI, PARCO จําหน่ายเสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าอาทเิชน่ ISSEY MIYAKE, GOM, 

รองเทา้ ONITSUKA, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, GU ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 

ขายยาและเครือ่งสาํอางนานาชนดิ 

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ 

10.00 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

 

โปรแกรม :  GO HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6D4N 

BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

02 – 07 กมุภาพันธ ์62 76,900 73,900 73,900 68,900 43,300 8,900 

04 – 09 กมุภาพันธ ์62 76,900 73,900 73,900 68,900 43,300 8,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   

                                                                                                                                                          GO2CTS-TG009       หนา้ 8 จาก 11 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG009 HOK TRIPLE SNOW FES  6D4N  FEB19-TG-W07 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
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จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


