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งานเทศกาลหิมะซปัโปโร 

สถานท่ีจดังาน Sapporo Community Dome  : 1 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ์ ปีค.ศ.2017 

สถานท่ีจดังาน Odori Park  / Susukino :  6 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ ์ปีค.ศ.2017 
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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู                                                                                                              ( - / - / - ) 

20.00 น       พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับ 

23.00 น      ออกเดินทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7904 (บริการ
อาหารร้อนพร้อมเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
 
วันที่สอง สนามบนิชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล (ไม่รวมค่าเข้า) – KIRORO สกี รี

สอร์ท***(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)***  – ออนเซน - บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์                                     (- / L / D) 

08.55 น.       เดินทางถงึ สนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าทา่น
เดินทางสู ่เมืองโนโบริเบทสึ น าทา่นชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ Shikotsu-Toya ที่
เรียกวา่หบุเขานรกนัน้เพราะที่น่ีมทีัง้บอ่โคลนและบอ่น า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะ
ทองแดงทีม่ีควนัร้อนๆอยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่
โคลนเดือดตามธรรมชาติ อดุมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึง่เกิดจากความร้อนใต้พิภพ หบุเขานรกจิโกคดุานิมีลกัษณะเป็นเนินเขา มี
ทางเดินให้นกัทอ่งเทีย่วได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทาง หากเดินไปเร่ือยๆจะพบกบั "อโุอนมุะ" ซึง่เป็นบอ่
ก ามะถนัขนาดใหญ่ มีอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส และยงัมีนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากมกัแช่เท้าเพื่อเป็นการผอ่นคลายและเช่ือ
วา่ชว่ยในการรักษาโรคที่เก่ียวกบัเท้าได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย จากนัน้น าทา่นชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน า้ตาล (ไม่รวมค่า
เข้า) ซึง่หมีสนี า้ตาลนัน้เป็นหมีพนัธุ์ที่หายาก มีถ่ินก านิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได้ในเกาะฮอก
ไกโด เกาะซาคาริน และหมูเ่กาะคริูนเทา่นัน้ แตก็่คอ่นข้างจะหาดไูด้ยากเพราะใกล้สญูพนัธุ์แล้ว โดยศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสี
น า้ตาลแหง่นีภ้ายในมีฝงูหมีสนี า้ตาลนบัร้อยตวัทา่มกลางธรรมชาติที่สมบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยงัมีหมีสนี า้ตาลที่ทาง
ศนูย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมลูเก่ียวกบัหมีส ีและยงัมีร้านขายของที่ระลกึที่เก่ียวกบัหมีอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่คิโรโระ สกีรีสอร์ต  ***ลานสกี คิโรโระ สกีรีสอร์ต (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)*** 

ที่ฮอกไกโดสามารถเกิดพาวเดอร์สโนว์ที่มีความเยน็จดัและไม่มีความชืน้เจอปน โดยเฉพาะที่คิโรโระซึ่งมีจ านวนวัน 
ที่หิมะตกมาก ดังนัน้ จึงเป็นที่ที่จะได้ ลื่นไถลไปบนพาวเดอร์สโนว์ที่ใหม่สดเป็นประจ า ดึงดูดทัง้นักสกีและ 
นักสโนว์บอร์ดจากทัง้นอกฮอกไกโดและต่างประเทศ ที่สโนวพาร์ค (มีค่าบริการต่างหาก) เด็กๆ และนักท่องเที่ยว 
ที่ไม่เล่นสกสีามารถสนุกสนานเพลดิเพลินกับเลื่อนหิมะหลากหลายชนิดและห่วงยางหิมะ แพยางหิมะได้ 
และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับมินิ สโนว์โมบิลและการสวมสโนว์ชูส์เดินป่า และอื่นๆ เป็นต้น 

ส ำหรับท่ำนทีอ่ยำก ส่ันระฆงั แห่งควำมรัก บนยอดเขำ Asari  โดยกระเชา้ (ไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้)ความยาว 4 
กิโลเมตร หรือ น าท่านชมโบสถ ์โรแมนติค สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโร 
เดือน เมษายน เปลี่ยนเป็น ฟูราโน่ สก ี 
ลานสกีฟุราโนะ มีช่ือเสยีงมากใน Hokkaido เพราะเคยใช้ในการแขง่ขนั World cup มาแล้ว และนอกจากจะเลน่สกีและส
โนว์บอร์ดแล้ว ลานสกีที่น่ียงัมี Family Snow land ซึง่เป็นสถานท่ีที่ให้นกัทอ่งเที่ยวได้เลน่กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบัหิมะ เช่น นัง่
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เรือกล้วยบนหิมะ ขี่รถส าหรับขี่บนหิมะ หรือนัง่รถลากเลือ่นสนุขั จะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทกุปี ภายในลานสกีมีลฟิท์บริการจ านวน 10 ตวั มีบริการให้เช่าอปุกรณ์สกี สโนว์บอร์ด ชดุส าหรับเลน่สกี และ
กิจกรรมอื่นๆ (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 
เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน) 

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ (4) ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อัน้ 

ที่พกั  APA RESORT HOKKAIDO หรือเทียบเท่า 
หลงัอาหารเย็นให้ทา่นได้สมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นโดยแท้กบัการแช่ออนเช็นธรรมชาติกรณีโรงแรมไม่มีออนเซนเจ้าหน้าที่พาไปใช้บริการด้านนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - สวนโอโดริ – ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ                                                                                           

(B / L / อิสระ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองโอตารุ เป็นเมืองทา่ส าคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นที่ลาดต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็น

แหลง่สกีและกีฬาฤดหูนาวที่มช่ืีอเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอนุงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมือง โดยมีโกดงัเกา่บริเวณโดยรอบซึง่ได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท์ของที่นี ่คือ บรรยากาศสดุแสนโร
แมนติก คลองแหง่นีส้ร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถา่ยสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่
ภายหลงัได้เลกิใช้และมีการถมคลอง คร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่ว มกีาร
สร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นไฮไลท์หน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตัวอาคารมี
ความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นอกีหน่ึงในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง จากน้ันเดินชม ถนนซาไกมาจิ  ซ่ึง
เป็นถนนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี โดยปัจจุบันสองข้างทางของถนนแห่งน้ีล้วนเต็มไปด้วยร้านขาย ของที่ระลึกใน
ตึกแถวโบราณ รวมถงึร้านขายเคร่ืองแก้ว และผลิตภัณฑ์ทีท่ าจากแก้วในแบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากน้ียังเต็มไป
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ด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ท้ังกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ถกูปรุงรสได้อย่างถงึเคร่ือง และน่ันกท็ าให้ถนนเส้นน้ีกลายเป็น
แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย ชม สวนโอโดริ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองทีต่ัง้อยูท่างด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถกูฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง เป็นสวนสาธารณะ

ที่แบง่ตวัเมืองเป็นซกีเหนือใต้ มถีนนตดัผา่นเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงามรวมทัง้น า้พุ และงาน
ประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักบัม้านัง่ทีม่ีให้เลอืกนัง่พกัผอ่น ชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ 
ในภาษาญ่ีปุ่ นแปลวา่ อิฐสแีดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ซึง่เป็นอิฐที่ท าจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็น
หมูบ้่านใกล้ ๆ เมืองซปัโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจบุนัอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารท่ีได้รับการบรูณะซอ่มแซมใหม่ หลงัจากถกูไฟ
ไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลอือยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่ จากนัน้ชม
ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดมิช่ือ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี ้
คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแม้จะไมไ่ด้มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่น
ภมูิภาคคนัโต เดินเลน่ช็อปปิง้ ถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นการค้าเกา่แก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าตา่งๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมีร้านอาหารมากมาย 
ทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของเหลา่วยัรุ่นด้วย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน 
นอกจากนัน้ ที่น่ียงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

เยน็     อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  APA HOTEL // WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั                                                                                               (B / อิสระ / อิสระ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเยน็) 
 >>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหาก

ทา่นต้องการท่ีจะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 
เมตร (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานท่ีดงึดดูใจที่รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าศนูย์การค้าและโรงแรมไว้
ด้วยกนั JR TOWER อยูต่ิดกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นในการทอ่งเทีย่วหรือการเลอืกซือ้สนิค้า ทา่น
สามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ด้วยตวัเอง แหลง่ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได้ใน 1 วนั    

 - ช้อปปิง้สสึกิึโนะ                   - ตลาดปลายามเช้า - ร้านร้อยเยน                         - ช้อปปิง้ JR TOWER                          
 - สวนสตัว์มารุยามะ  -โรงงานเบียร์ซปัโปโระ          - ภเูขาโมอวิะ    - โรงงานซ็อกโกแลต             
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ -หอคอย ทีวีทาวเวอร์          - ตรอกราเมน              - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ  
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ที่พกั  APA HOTEL // WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า สนามบนิชิโตเสะ – กรุงเทพฯ                                                                                                   (B / - / -) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบนิที่ HB7905 (บริการอาหารร้อน 

พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 
16.30 น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง / 
เดก็ไม่มี
เตียง 

พกัเด่ียว จอยแลนด ์

1 - 5 มกราคม 60 33,333 33,333 8,000 13,333 

15 - 19 มกราคม 60 29,999 29,999 8,000 13,333 

22 - 26 มกราคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 60 
งานเทศกาลหิมะซัปโปโร 

35,900 35,900 12,000 18,900 

5 - 9 กุมภาพนัธ์ 60 
งานเทศกาลหิมะซัปโปโร 

35,900 35,900 12,000 18,900 

12 - 16 กุมภาพนัธ์ 60 
วันวาเลนไทน์ 

33,333 33,333 8,000 13,333 

17 - 21 กุมภาพนัธ์ 60 33,333 33,333 8,000 13,333 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมายเตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั 
ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเล็กและบางโรงแรมจะไมมี่บริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัให้ทา่นแยก
เป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมมี่บริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัแบบ 1 เตียง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมมี่บริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ทีร่ะบุ
โปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
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19 - 23 กุมภาพนัธ์ 60 33,333 33,333 8,000 13,333 

24 - 28 กุมภาพนัธ์ 60 33,333 33,333 8,000 13,333 

26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 60 33,333 33,333 8,000 13,333 

3 - 7 มีนาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

5 - 9 มีนาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

10-14 มนีาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

12  - 16 มีนาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

17 - 21 มนีาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

19 - 23 มนีาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

24-28 มนีาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

26  - 30 มีนาคม 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

31 มีนาคม - 4 เม.ย. 60 31,900 31,900 8,000 13,333 

2  - 6 เม.ย. 60 33,900 33,900 8,000 13,333 

7 - 11 เม.ย. 60 33,900 33,900 8,000 13,333 

9  - 13 เม.ย. 60 
สงกรานต์ 

38,900 38,900 8,000 13,333 

14 - 18 เม.ย. 60 
สงกรานต์ 

42,900 42,900 8,000 13,333 

16 - 20 เม.ย. 60 33,900 33,900 8,000 13,333 

21 - 25 เม.ย. 60 33,900 33,900 8,000 13,333 

23 - 27 เม.ย. 60 33,900 33,900 8,000 13,333 

28 เม.ย. -2 พ.ค. 60 
วันแรงงาน 

37,900 37,900 8,000 13,333 

30 เม.ย.- 4 พ.ค. 60 
วันแรงงาน 

37,900 37,900 8,000 13,333 
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***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 6,000 บาท*** 
 

***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เครือ่งบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 
***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป (ช าระ ณ วนัเชคอนิที่สนามบนิสุวรรณภมิู) 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด

และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบนิ 

ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยงัมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซีต้่องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์  อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 17.30 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัท่องเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเ งินมดั
จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



 
 
 
 
 
 
 

10 
 

     รหัสโปรแกรมทัวร์  HB333 SNOW ARP175D3N-HB-W10 

 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเทีย่วบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


