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ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง พพิธิภัณฑ์ธำรน ำ้แข็ง  
ลำนสกีฟรูำโน่ คลองโอตำรุ นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ 
RAMEN VILLAGE เพนกวิน สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ 

เมนูพเิศษ  
บุฟเฟต์ป ู3 ชนิด (ปูขน ปูซไูว ปูทำรำบะ) พร้อม เบียร์ ไวน์ สำเก ไม่อัน้ 
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พกัออนเซน อำบน ำ้แร่ 

งานเทศกาลหิมะซัปโปโร 
สถานท่ีจัดงาน Sapporo Community Dome  : 1 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ์ ปีค.ศ.2017 
สถานท่ีจัดงาน Odori Park  / Susukino :  6 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ์ ปีค.ศ.2017 

 

 

   

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น        พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน ASIA ATLANTIC 
AIRLINES (HB) โดยมเีจา้หน้าท่ีคอยตอนรับ 

23.40 น       ออกเดินทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบินที ่

HB7904 (บริการอาหารร้อนพร้อมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 

วันทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต – สวนโอโดริ – อาคารรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร  

 เมนูพเิศษ บุฟเฟต์ป ู 3 ชนิด (ปขูน ปซููไว ปทูาราบะ) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น 

08.20 น.  เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”  เป็น โรงงำน ท่ีผลิตช็อคโกแลต ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญี่ ปุ่น                   
ตวัอำคำรของโรงงำนถูกสร้ำงข้ึนในสไตล์ยุโรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงท ำให้บรรยำกำศของโรงงำน
ช็อคโกแลตท่ีน่ี จึงดูเหมือนกบัเทพนิยำย ช็อคโกแลตท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของท่ีน่ี คือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีควำมหมำย
วำ่ช็อคโกแลตขำวแดค่นรัก ทำ่นสำมำรถเลือกซ้ือกลบัไปให้คนท่ีทำ่นรักทำน หรือวำ่ซ้ือเป็นของฝำกติดไมติ้ด
มอืกลบับำ้นกไ็ด ้ (ชมบริเวณร้ำนคำ้)  

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร 
                ชม สวนโอโดริ ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลำงเมอืงท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัออกและกวำ้งไปจนถูกฝ่ังตะวนัตกของตวัเมอืง เป็น

สวนสำธำรณะท่ีแบง่ตัวเมอืงเป็นซีกเหนือใต ้มีถนนตดัผำ่นเป็นชว่งๆ ภำยในมสีวนไมด้อกไมป้ระดบัปลูกไว ้
งดงำมรวมทั้งน ้ ำพ ุ และงำนประติมำกรรมกลำงแจง้ตั้งไวใ้ห้ชมสลับกบัมำ้นั่ง ท่ีมีให้ เลือกนั่งพ ักผอ่น  ชม 
ท าเนียบรัฐบาล เก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภำษำญี่ ปุ่นแปลวำ่ อิฐสีแดง เป็นอำคำรในสไตล์นีโอบำร็อคอ
เมริกำ โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซเูซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใช ้อิฐไปจ ำนวน
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มำกกวำ่ 2.5 ลำ้นกอ้น ซ่ึงเป็นอิฐท่ีท ำจำกซิโรอิชิและโทโยชิรำ่ ท่ีเป็นหมูบ่้ำนใกล ้ๆ เมืองซัปโปโรอำคำรท่ีเห็น
ในปัจจุบนัอยำ่งงดงำมนั้ น เป็นอำคำรท่ีได้รับกำรบูรณะซอ่มแซมใหม ่หลังจำกถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 ดว้ย
ควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีเหลืออยูเ่พียงไมก่ีแ่ หง่ อำคำรหลงั น้ีจึงไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้
เป็นสมบติัทำงวฒันธรรมส ำคญัของชำติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยงัใชง้ำนรับรองแขกเมอืงท่ีมำเยือนอยู ่จำกนั้ นชม
ศาล เจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศำลเจ้ำซปัโปโร เปล่ียนเพื่อให้สมกบัควำมย่ิงใหญข่องเกำะเมอืงฮอกไกโด ศำล
เจ้ำชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษำ ให้ชนชำวเกำะฮอกไกโดมคีวำมสงบสุขถึงแมจ้ะไมไ่ด้มีประวติัศำสตร์อัน
ยำวนำน เกำ่แกน่ับพนัปี ดงัเชน่ภูมภิำคคนัโต  

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (2)  ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ป ู3 ชนิด (ปูขน ปซููไว ปทูาราบะ) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก 
ไม่อั้น 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม ลำนสกฟีุรำโนะ  – ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน–  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - 

อาบน ้าแร่ แช่ออนเซน                                                                                                         

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (3) ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสู่ ลานสกฟีุราโนะ มีชือ่เสียงมำกใน Hokkaido เพรำะเคยใชใ้นกำรแข่งขนั World cup มำแลว้ และนอกจำกจะ
เล่นสกแีละสโนวบ์อร์ดแลว้ ลำนสกทีีน่ี่ยงัมี Family Snow land ซึ่งเป็นสถำนทีท่ีใ่ห้นักทอ่งเทีย่วไดเ้ล่นกจิกรรมอ่ืนๆ ที่
เกีย่วกบัหิมะ เชน่ นั่งเรือกลว้ยบนหิมะ ขี่รถส ำหรบัขี่บนหิมะ หรือนั่งรถลำกเล่ือนสุนัข จะเปิดให้บริกำรในชว่งปลำยเดือน
พฤศจิกำยนถึงตน้เดือนพฤษภำคมของทกุปี ภำยในลำนสกมีีลิฟทบ์ริกำรจ ำนวน 10 ตวั มีบริกำรให้เชำ่อุปกรณ์สก ี สโนวบ์อร์ด 

ชดุส ำหรบัเล่นสก ี และกจิกรรมอ่ืนๆ (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ด
ราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมอื หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร 
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บำ่ย น ำท่ำนสู่ สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซำฮิกำวำ่  

กลำงเกำะฮอกไกโด ซ่ึงทำงสวนสัตวอ์นุญำตให้ผู้ เข้ำชมได้เข้ำชมสัตวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง  
เป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืนๆ !!!ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่ำน สระว่ำยน ำ้ของเหล่ำเพนกวิน 
และโดมแก้วขนำดเลก็ท่ีอยู่ตรงกลำงของโซน หมีขัว้โลกและหมำป่ำ ผู้ เข้ำชมจะมองเห็นได้อยำ่งชัดเจน สวนสัตว์แห่งนีย้งัเป็น 
สวนสัตว์แห่งแรกท่ีมีกำรจัดให้นกเพนกวินออกเดนิในช่วงฤดูหนำว ท่ำนจะได้ ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน 
จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า รำเมนของทีน่ี่มีรสชำตอินัเป็นเอกลกัษณ์และไดร้บักำรกล่ำวขำนถึงควำม
อร่อยมำยำวนำนกวำ่ทศวรรษ หมู่บำ้นรำเมนอำซำฮิคำวำ่ไดถื้อก  ำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรำ้นรำเมนชือ่ดงัของเมืองอำ
ซำฮิคำวำ่ท ัง้ 8 รำ้นมำอยู่รวมกนัเป็นอำคำรหลงัคำเดียว เสมือนเป็นไฮไลทห์มู่บำ้นรำเมนทีร่วบรวมรำ้นดงัข ั้นเทพไวใ้นทีเ่ดียว 
และยงัมีห้องเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวตัคิวำมเป็นมำของหมู่บำ้นแห่งน้ีให้ส ำหรบัผูท้ีส่นใจไดม้ำศึกษำอีกดว้ย ทกุๆ รำ้นจะสรำ้ง
เอกลกัษณ์เฉพำะตวัของรำ้นตนเองขึ้นมำเพื่อดึงดูดควำมสนใจของลูกคำ้ เชน่ รำ้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นรำเมนเจ้ำทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดในอำซำฮิคำวำ่ หรือจะเป็นรำ้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่ม ัน่ในน ้ ำซปุของตวัเองวำ่เป็น
หน่ึงไม่แพใ้ครทีส่  ำคญั รำเมง ถือเป็นอำหำรเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่่น เพรำะดว้ยควำมทีก่นิง่ำยและมีรสชำตทิีห่ลำกหลำยจึง
เป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่นทกุเพศทกุวยั 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า (5) แบบราเมน (Ramen) ถือเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะด้วยความที่กนิง่ายและ
มรีสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญีปุ่่ นทุกเพศทุกวัย 

ที่พัก  NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
 หลงัอำหำรเย็นให้ทำ่นไดส้มัผสัควำมเป็นญีปุ่่นโดยแทก้บัการแช่ออนเช็นธรรมชาติ 
 

วันทีส่ี่ ล่องเรือตัดน ้าแข็ง – พพิธิภัณฑ์ธารน ้าแข็ง – ASAHIKAWA 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (6) ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
ให้ทำ่นได้สัมผสัประสบกำรณ์แปลกใหมก่บักำร “ล่องเรือตัดน ้าแข็ง” Ms.Aurora บริเวณทะเลเปิดอำบำชิริซ่ึง
เต็มไปด้วยแผน่น ้ ำแข็งท่ีลอยมำจำกรัสเซีย โดยจะเปิดให้บริกำรตั้งแตก่ลำงเดือนมกรำคมถึงปลำยเดือนมนีำคม 
นอกจำกจะไดสั้มผัสประสบกำรณ์อนัแตกตำ่งแลว้ยงัได้เห็นชีวติสัตวโ์ลกอีกซีกโลกหน่ึงอยำ่งนกอินทรีทะเล
หำงขำว และแมวน ้ ำเป็นตน้ 
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กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร 
 

 
 

 
 
 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ “พิพิธภัณฑ์ธารน ้าแข็ง”  ซ่ึงมีกำรจัดแสดงธำรน ้ ำแข็ง  ท่ีเก็บรวบรวมมำไวเ้พื่อกำรศึกษำ
วเิครำะห์ระบบนิเวศน์วิทยำกำรมำของธำรน ้ ำแข็งท่ีมผีลตอ่ชำวเมอืงแถบชำยฝ่ังทะเลโอคอตสก ์ท่ีมธีำรน ้ ำแข็ง
ขนำดใหญ ่ ลอยอยูเ่หนือทอ้งทะเลของเมืองอำบำชิริ ซ่ึงจะเร่ิมมีธำรน ้ ำแข็งหนำตำตั้งแตช่ว่งกลำงเดือนมกรำคม 
และจะคอ่ยๆละลำยหำยไปรำวเ ดือนมนีำคมจนถึงกลำงเ ดือนเมษำยน ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศในแตล่ะปี โดย
ชว่งเวลำท่ีดีท่ีสุดของกำรชมธำรน ้ ำแข็งจะอยูใ่นชว่งปลำยเดือนกมุภำพ ันธ์ ซ่ึงนอกจำกภำยในพิพิธภณัฑ์  จะมี
กำรจัดแสดงเร่ืองรำวควำมเป็นมำในกำรเคล่ือนตัวของธำรน ้ ำแข็งในรูปแบบภำพยนต์แลว้ยงัมีกำรจัดแสดง
ส่ิงมชีีวติขนำดเล็กท่ีเกบ็รวบรวมตัวอยำ่งมำได้จำกธำรน ้ ำแข็งบริเวณชำยฝ่ังอีกด้วย 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย  
 ที่พัก  NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
 หลงัอำหำรเย็นให้ทำ่นไดส้มัผสัควำมเป็นญีปุ่่นโดยแทก้บัการแช่ออนเช็นธรรมชาติ 
 

 

วันทีห้่า โอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  – นาฬิกาไอน ้าโบราณ  – DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (8) ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโอตารุ เป็นเมอืงทำ่ส ำคญัของซปัโปโร และบำงสว่นของเมอืงตั้งอยูบ่นท่ีลำดต ่ำ ของภูเขำ
เท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลง่สกแีละกฬีำฤดูหนำวท่ีมชีื่อเสียง “คลองโอตำรุ” หรือ “โอตำรุอุนงะ” มคีวำมยำว 1.5 
กโิลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมอืง โดยมโีกดงัเกำ่บริเวณโดยรอบซ่ึงไดรั้บกำรปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำร เรียง
รำยอยู ่ไฮไลท์ของท่ีน่ี คือ บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก คลองแหง่น้ีสร้ำงเมือ่ปี 1923 จำกกำรถมทะเล เพื่อใช ้
ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถำ่ยสินคำ้มำเก็บไวท่ี้โกดงั แตภ่ำยหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมกีำรถมคลอง คร่ึงหน่ึงเพื่อท ำ
ถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียว มกีำรสร้ำงถนนเรียบคลอง ดว้ยอิฐแดงเป็น
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ทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร อิสระเดินชมตำมอธัยำศยั น ำทำ่นชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นไฮไลท์หน่ึง
ในร้ำนคำ้ท่ีใหญท่ี่สุดของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญี่ปุ่น  โดยตวัอำคำรมคีวำมเกำ่แกส่วยงำม และถือเป็นอีก
หน่ึงในสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์เมอืง ชมนาฬิกาไอน ้าโบราณ ตั้งอยูด่ำ้นหน้ำของตวัอำคำร  

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศัย     
  น ำทำ่นเดินทำงสู ่JTC DUTY FREE เลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษ ีนานาชนิด 

  จำกนั้ นชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นยำ่นกำรคำ้เกำ่แกข่องเมืองซัปโปโร โดยมพีื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภำยในนอกจำก
จะเป็นแหลง่รวมร้ำนค้ำตำ่งๆ อยำ่งร้ำนขำยกโิมโน เค ร่ืองดนตรี วดีิโอ โรงภำพยนตร์แล้ว ยังมร้ีำนอำหำร
มำกมำย ทั้งยัง เป็นศูนย์รวมของเหลำ่วยัรุ ่นดว้ย เน่ืองจำกมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตำมำกมำย ร้อนดองก ี
ร้อน100 เยน นอกจำกนั้นท่ีน่ียงัมกีำรตกแตง่บนหลงัคำด้วยตุ๊กตำทำนุกขินำดใหญ ่  

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย  
ที่พัก  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทีห่ก             สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ                                                                                                             

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (9) ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของ และสัมภาระให้เรียบร้อย) 

09.55 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินชิโตเซะ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบินที ่HB7905 
(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง)  

16.10 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 

***ราคาค่าทวัร์ดงักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามนัของสายการบิน***  

เง่ือนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยทำงบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทรำบพร้อมกับใบนัดหมำยเตรียมตวั ประมำณ 1-3 วัน 
ก่อนกำรเดินทำง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ ในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่น ห้องพกัจะมีขนำดค่อนขำ้งเล็กและบำงโรงแรมจะไม่มีบริกำรห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (TRIPLE) ดังน้ันทำงบริษัททัวร์จะจัดห้องพกัให้ท่ำนแยก
เป็น 2 ห้องพกัแทน คอื 1 ห้องนอนคู่ (พกั 2 ท่ำน) และ 1 ห้องพกัเด่ียว (พกั 1 ท่ำน)  
3. บำงโรงแรมในประเทศญีปุ่่น ไม่มีบริกำรห้องพกัแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพกัแบบเตยีงคู่โรงแรมน้ันเตม็ (TWIN) ทำงบริษัททัวร์จะจัดห้องพกัแบบ 1 เตยีง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่ำนแทน 

4. กรณีโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่มีบริกำรออนเซน็ภำยในโรงแรม ทำงบริษัททัวร์จะน ำคณะเขำ้ใชบ้ริกำรออนเซน็ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคยีงแทน (เฉพาะรายการทวัร์ท ีร่ะบุ
โปรแกรมอาบน า้แร่ธรรมชาติเท่านัน้)  
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***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาข้ึนตามสายการบิน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็กมีเตียง / เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์ 

18 – 23 มกราคม 2017 36,900 36,900 10,000  27,777 
25 - 30 มกราคม 2017 (ตรุษจีน) 37,900 37,900 10,000 27,777 
1 – 6 กุมภาพันธ์ 2017 (snow festival) 45,900 45,900 15,000 30,777 
8 – 13 กุมภาพันธ์ 2017(snow festival) 55,900 55,900 17,000 32,777 
13 - 18 กุมภำพันธ์ 2017 36,900 36,900 10,000  27,777 
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2017 37,900 37,900 10,000  27,777 
20 - 25 กุมภำพันธ์ 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2017 37,900 37,900 10,000 27,777 
27 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม  2017 36,900 36,900 10,000 27,777 
1 - 6 มีนาคม 2017 37,900 37,900 10,000 27,777 
6 - 11 มีนาคม 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 
8 - 13 มีนาคม  2017 37,900 37,900 10,000 27,777 

***ไม่มรีาคาเด็ก INFANT 6,000 บาท*** 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. คำ่ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตำมรำยกำร   2.คำ่อำหำรทกุมื้อ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกทีน่ั่งโดยระบบสายการบิน * 

การจัดที่น ัง่บนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก  าหนด ทางผู้ จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน ั้น งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบนิไม่มรีะบบคืนเงินบางส่วน  

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญีปุ่่ น 

จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผู้ จัดและทางสายการ
บนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทุกกรณ ี

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญีปุ่่ นเรียกเกบ็ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มทีี่น ัง่ว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบนิ  

ทั้งน ีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้ จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร   4.คำ่ทีพ่กัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมรำยกำร 
5. คำ่รถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร   6.คำ่ภำษีสนำมบนิ ทกุแห่งทีม่ี 
7. คำ่น ้ ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 20 กก.  8.หัวหน้ำทวัร์น ำเทีย่วตลอดรำยกำร 
9. คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งเดินทำง วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% (กรณีตอ้งกำรใบเสร็จรบัเงิน / ใบก  ำกบัภำษี) 
2.   คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวั อำท ิ คำ่ท  ำหนังสือเดินทำง คำ่โทรศพัทส่์วนตวั คำ่ซกัรีด มินิบำร์ในห้อง อำหำรและเคร่ืองด่ืมทีส่ ัง่เพิ่ม 

3. คำ่น ้ ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก  ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คำ่วซีำ่ส ำหรบัพำสปอร์ตต่ำงชำต ิ
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป (ช าระ ณ วันเชคอินทีส่นามบนิสุวรรณภมู)ิ 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ  
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่ักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ในเ อกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเ มล หรือเดินทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเ ลิกทีบ่ริษัทอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพื่อแจ้งยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษัทเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร ทำงบริษทัไม่รบัยกเลิกกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์  อีเมล
หรือเดินทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรบัเงินคืนทีบ่ริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพื่อท  ำเ ร่ืองขอรบัเงินคำ่บริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจ
พรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช  ำระเงินคำ่บริกำรตำ่งๆ และหน้ำสมุดบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให้น ำเงินเข ้ำให้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขกำรคนืเงินคำ่บริกำรดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 30 วนั คนืเงินคำ่บริกำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บริกำรทีช่  ำระแลว้ ***ในกรณทีี่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสำร์-อำทติย์) 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 15 วนั คนืเงินคำ่บริกำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บริกำรทีช่  ำระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทำงน้อยกวำ่ 15 วนั ไม่คนืเงินคำ่บริกำรทีช่  ำระแลว้ท ัง้หมด 
ท ัง้น้ี  ทำงบริษัทจะหักค่ำใชจ่้ำยทีไ่ด้จ่ำยจริงจำกค่ำบริกำรที่ช  ำระแล้วเน่ืองในกำรเตรียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวให้แก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร
ส ำรองทีน่ั่งต ัว๋เคร่ืองบนิ กำรจองทีพ่กัฯลฯ 
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3. กำรเ ดินทำงที่ตอ้งกำรนัตมี ัดจ ำหรือซื้อขำดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสำยกำรบนิ หรือ
ผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ  จะไม่มีกำรคนืเงินมดัจ ำหรือคำ่บริกำรท ัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมำย ตอ้งท  ำในวนัเวลำท  ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี  วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. 
– 17.30 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนั้ นๆ ถือวำ่เป็น
วนัหยุดท  ำกำรของทำงบริษทั 

5. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส ำหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเทำ่นั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเ ดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏิเสธกำร

เขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบริษทัจะไม่คนืเงินคำ่บริกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือท ัง้หมดให้แกท่ำ่น 
3. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทีม่ีนักทอ่งเทีย่วร่วมเดินทำงน้อยกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้กบันักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเ จนซีท่รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรบัประเทศที่ไม่มีวซี่ำ  และอย่ำงน้อย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับ
ประเทศที่มีวซี่ำ  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยินดีทีจ่ะช  ำระคำ่บริกำรเพิ่มจำกกำรทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเ ดินทำงน้อยกวำ่ที่ทำงบริษัท
ก  ำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยินดีทีจ่ะให้บริกำรตอ่ไป 

4. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทำง  และ
อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีที่นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ิไดส่้งหน้ำหนังสือเดินทำงให้กบัทำงบริษทัพรอ้มกำรช  ำระเงินมัด
จ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภูมิอำกำศ และเวลำ 
ณ วนัทีเ่ดินทำงจริงของประเทศทีเ่ดินทำง ท ัง้น้ี บริษทัจะค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วส่วนใหญเ่ป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสียหำยหรือคำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่ พิ่มขึ้นของนักทอ่งเที่ยวทีม่ิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำง
บริษัท เช่น ภ ัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตัิเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเ สียหำยของสัมภำระ ควำม
ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบนิ เหตสุุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัรำคำ่บริกำรน้ีค  ำนวณจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ ณ วนัทีท่ำงบริษัทเสนอรำคำ ดังนั้ น ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มขึ้ น  ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำต ัว๋เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเ ชือ้เพลิง ค่ำ
ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปล่ียนแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทั  เ วน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจ
ของบริษทัก  ำกบัเทำ่นั้น  

 

 

 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วันไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพ่ือยืนยันการมคีุณสมบตัิการเข้าประเทศญีปุ่่ น* ดังต่อไปน ี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านกัในประเทศญีปุ่่ นได้  
(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
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ข้อแนะน  าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณำแยกของเหลว เ จล สเปรย์ ทีจ่ะน ำตดิตวัขึ้นเคร่ืองบนิ ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ้น และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1 ,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซึ่งมีซปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญำตให้ ถือได้
ทำ่นละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุภ ัณฑ์มำกกว่ำทีก่  ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเ จ้ำหน้ำที่โหลดใตท้อ้งเ คร่ืองบิน
เทำ่นั้น  
2. ส่ิงของทีม่ีลกัษณะคล้ำยกบัอำวธุ เชน่  กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจ้ำหน้ำทีโ่หลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบนิเทำ่นั้น  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมำยห้ำมน ำผลิตภณัฑ์ทีท่  ำมำจำกพืช และเ น้ือสตัวท์กุชนิดเขำ้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เ น้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่ อเป็น
กำรป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกส่ิงเหล่ำน้ี หำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจพบ จะตอ้งเสียคำ่ปรบัในอตัรำทีสู่งมำก 
 
หมายเหตุ 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมลีูกทัวร์ต ่ากว่าน ีอ้าจจะต้องมกีารปรับราคาขึ้น 
2.ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส้ินหำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลิกเทีย่วบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรก่อจลำจล หรือกรณีทีท่ำ่นถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมือง หรือเจ้ำหน้ำทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทย และ
ตำ่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

3.ทำงบริษทัฯจะรบัเฉพำะลูกคำ้ทีม่ีควำมประสงคท์ีจ่ะเดินทำงไปทอ่งเทีย่วเทำ่นั้น 
4.ทำงบริษทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หำกทำ่นใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำง 

มื้อ เพรำะคำ่ใชจ่้ำยทกุอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้  ำระคำ่ใชจ่้ำยให้ตวัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดินทำงแลว้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกคร้ัง 
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