
 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ IAW-CTSTG-JP06 Hokkaido Snow-MAR-TG-W15 

 

 

 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       ผอ่นคลำยไปกบักำรไดแ้ชอ่อนเซน็  

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่ นถกูเรยีกว่ำ "แดนอำทติยอ์ทุยั" เคำ้ให้

เหตุผลว่ำ "ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูล่ะตจิดูที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตะวนัออกสุดของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติยจ์ะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่ นเป็นแหง่แรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติยอ์ทุยั) 
 

ก าหนดการเดินทาง  23 - 27 มกราคม / 13 – 17 กมุภาพนัธ์ / 01 – 05 มนีาคม / 22 – 26 มนีาคม  2561 
                       โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
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20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประต ู2 ROW - D เคำน์เตอรส์ำยกำร
บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 

23.55 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 
(น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 30 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง 

วนัท่ี 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – โนโบริเบตสึ – บอ่จิโงคดุานิ – จดุชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดา
เตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซน็                                                                      ( - / L / D ) 

08.20 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ชม. กรณุำปรบั
นำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 

สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงโนโบรเิบตส ึ เป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่
ตัง้อยูใ่นเกำะฮอกไกโดและไดร้บักำรยอมรบัวำ่เป็นสถำน  ตำกอำกำศทีม่ี
บ่อน ้ำพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกำะฮอกไกโด จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงสู่ จิ
โกกดุำนิ หรอืหบุผำนรก แหลง่ก ำเนิดธำรน ้ำรอ้นของเมอืง Noboribetsu 
เมือ่เขำ้ไปใน Hell Valley ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ธำรน ้ำรอ้นพรอ้มกบัไอ
รอ้นทีร่ะอขุ ึน้มำไหลไปตำมแนวภเูขำแถมยงัไดเ้หน็สำรก ำมะถนัทีม่อียู่
ทัว่ไปบนภเูขำไฟแหง่นี้ดว้ย และถำ้ใครอยำกไปเหน็ตำน ้ำของธำรน ้ำรอ้น ก็
สำมำรถเดนิต่อไปอกีประมำณ 15 นำท ี กจ็ะพบกบัตำน ้ำขนำดใหญ่ทีย่งัคง

มกีลิน่ก ำมะถนัรนุแรงและควนัตลบไปทัว่นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงทีเ่ดนิอยูใ่นบรเิวณภเูขำไฟนี้ ทำ่นจะไดเ้หน็
ธรรมชำตทิีแ่สนงดงำมทีจ่ะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฤดูโดยในระหว่ำงชว่งกลำงเดอืนตุลำคมจนถงึตน้เดอืน
พฤศจกิำยน ทำ่นจะไดส้มัผสักบัเหล่ำใบไมบ้นภเูขำทีพ่ำกนัเปลีย่นสสีนัเป็นสสีม้สแีดงกนัทัง้ภเูขำหรอื ในชว่งฤดู
หนำว ชว่งกลำงเดอืนพฤศจกิำยนจนถงึตน้เดอืนมนีำคม ทำ่นจะพบกบัทำงเดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขำวโพลนตดักบัสี
ของดนิบรเิซณทีธ่ำรน ้ำรอ้นไหลผำ่นดนิจะเป็นสอีอกสม้ๆ ซึง่จะเป็นภมูปิระเทศทีส่วยงำมแปลกตำเป็นอยำ่งมำก 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนัน้น ำทำ่นชม  ทะเลสำบโทยะโกะ เป็นทะเลสำบรปูวงกลม ตัง้อยูท่ำงใตข้องชกิตส ึ   มเีรอืขำ้มระหว่ำงสีเ่กำะ  

และมทีวิทศัน์อนังดงำมบนเขำโยะเทอซิงัใน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอะบุตะฮ
อกไกโด ทะเลสำบโทยะโกะนัน้ฤดรูอ้นแหล่งพกัผอ่นอยำ่งโทยะโกะ
พลุกพล่ำนไปดว้ยผูค้น เมอืงโทยำโกะ เป็นเมอืงทีก่ ำลงัจะมี
 ชือ่เสยีงดงัไปทัว่โลกเพรำะว่ำเมอืงนี้จะใชเ้ป็นสถำน ทีจ่ดั
ประชมุสดุยอดผูน้ ำโลกในปี 2551 ผูน้ ำกลุ่มประเทศจแีปดจะมำ
รวมกนัทีน่ี่ สถำนีทวีทีกุชอ่งจะมำรวมกนัทีน่ี่เทศกำลของทะเลสำบ

โทยำ ทะเลสำบโทยะ(Lake toya ,Toyako)ทะเลสำบโทยะ(Lake toya ,Toyako)
ทะเลสำบ แหง่นี้หนึ่งในทะเลสำบชือ่ดงัของญีปุ่่ น เป็นทะเลสำบทีม่ลีกัษณะกลม มเีสน้
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รอบวงประมำณ 40กโิลเมตร ตรงใจกลำงทะเลสำบมเีกำะกลำงโผล่ขึน้มำ มสีถำนทีท่อ่งเทีย่วเรยีงรำยอยูร่อบๆ
ทะเลสำบแหง่นี้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู่ เมอืงฮำโกดำเตะ ซึง่ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องเกำะฮอกไกโด เป็น
เมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยทะเล มธีรรมชำตทิีส่วยงำมและยงัเป็นทำ่เรอืนำนำชำตแิหง่แรงของญีปุ่่ น น ำทำ่นเปลีย่น
บรรยำกำศ นัง่กระเชำ้ขึน้ยอดเขำฮำโกดำเตะ ชมววิจำกยอดเขำฮำโกดำเตะทีม่องกลบัลงมำยงัทำ่เรอื และตวัเมอืง
ทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลทัง้สองขำ้งใน ยำมค ่ำคนืนัน้ นบัว่ำสวยงำมแปลกตำ และวำ่กนัวำ่เป็นววิกลำงคนืทีส่วยงำม
ทีส่ดุ 1 ใน 3 ของโลกทเีดยีว 
 พกัที ่LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรอืเทยีบเทำ่  
     http://www.hotel-lagent.jp/hakodatehokuto/  

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
หลงัอำหำรค ่ำไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต ิเพือ่สขุภำพ / ออนเซน็” น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่น

อยำ่งเตม็อิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแรธ่รรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัท่ี 3 อิสระสกีรซุุสึ – เมืองซปัโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซปัโปโร - ซูซูกิโนะ                                                                          
( B / L / - ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 จำกนัน้น ำทำ่นอสิระสนุกสนำนกบักำรเล่นสก ี ณ รซุุส ึ ซึง่ถอื

ว่ำเป็นสกรีสีอรท์ทีด่แีหง่หนึ่งของฮอกไกโด มพีืน้ทีใ่นกำรเล่น
ขนำดใหญ่ครอบคลุมภเูขำ 3 ลกู เสน้ทำงสกมีคีวำม
หลำกหลำย ภมูทิศัน์งดงำม ใกลก้บัทะเลสำบโทยะอกีดำ้น
หนึ่งเป็นภเูขำโยเท มโีรงแรมขนำดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลำงรสีอรท์
เปิดตอ้นรบัใหท้กุทำ่นสำมำรถมำใชบ้รกิำรไดอ้กีดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงควำมเจริญอนัดบั 5 ของ

ญีปุ่่ น ผงัเมอืงม ี ลกัษณะคลำ้ยตำรำงหมำกรุกซึง่แตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บำ้นและเมอืง
ทัว่ไปในญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บัค ำแนะน ำและพฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืง
จงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตำมพื้นฐำนกำรวำงผงัเมอืงของอเมรกิำ  จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงชอ้ปป้ิงยงั ย่ำนทำนูกโิคจ ิเป็นย่ำนชอ้ปป้ิง โดยสรำ้งหลงัคำคลุมยำวตำม
แนวถนน ยำว 1 กโิลเมตร(ประมำณ 7-8 บลอ็ก) จนถงึแม่น ้ำ Sosei สองขำ้งทำงเต็ม
ไปดว้ยรำ้นคำ้กว่ำ 200 รำ้น ขำยของทีร่ะลกึ ขนม ของเล่น เครื่องส ำอำง ชอ็คโกแลต 
เสือ้ผำ้ ขำ้วของเครื่องใชต้่ำงๆ และรำ้นอำหำรใหเ้ลอืกรบัประทำนมำกมำย ย่ำนนี้เป็น
ตลำดเกำ่แก่มำกกว่ำ 100 ปี ตัง้แต่ 1873 ปัจจุบนัมกีำรจดัเทศกำลต่ำงๆ เชน่ เทศกำล

ทะนุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎำคม-สงิหำคม) กจ็ะประดบัประดำไปดว้ยไฟ และตกแต่งอยำ่งสวยงำม  

http://www.hotel-lagent.jp/hakodatehokuto/
http://www.talonjapan.com/mount-yotei/
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จำกนัน้ชม หอนำฬกิำซปัโปโร่  ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถอืว่ำเป็นสญัลกัษณ์คู่เมอืง นอกจำกนี้ยงั
ถอืว่ำเป็นสมบตัิทำงวฒันธรรมอนัมคี่ำของชำวญี่ปุ่ น ซึ่งยงัคงบอกเวลำอย่ำงเที่ยงตรงมำนำนนับ 100 ปี ทัง้ยงั
ไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัลิ ้ำค่ำทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญัของ
ญี่ปุ่ นอีกด้วย  จำกนัน้น ำทุกท่ำนช้อปป้ิง ย่ำนซูซูกิโนะ ซึ่ง
ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถำนีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร 
ซึ่ งถือเป็นย่ำนที่คึกคักและมีชีวิตชีวำที่สุดของซัปโปโร
โดยเฉพำะในยำมค ่ำคนืทมีกีำรเปิดไฟตำมป้ำยไฟโฆษณำสสีนั
ต่ำงๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยำ่นแหง่นี้นอกจำกนัน้ยงัเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รำ้นอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทงิ เรงิรมยย์ำมรำตรตี่ำงๆ 
ทัง้ ไนท์คลับ บำร์ คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด มำกกว่ำ 4,000 ร้ำน ตำมตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่
นกัทอ่งเทีย่วจะนิยมมำ ณ สถำนทีแ่หง่นี้ 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำเพือ่ไมใ่หเ้ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง 
 พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ https://tmarkcity.com  
 

วนัท่ี 4 อิสระเตม็วนั นัง่รถไฟ JR                                                                                  ( B / - / - ) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
มำถงึประเทศทีไ่ดช้ือ่ว่ำมรีถไฟฟ้ำทีด่แีหง่หนึ่งของโลกทัง้ท ี เรำจงึเปิดประสบกำรณ์ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ 
1 วนั ทำ่นสำมำรถนัง่รถรำงชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง หำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.japan-
guide.com/e/e5300.html (ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมตัว๋รถไฟ One Day Pass ส ำหรบัทกุทำ่น) 
สถำนทีแ่นะน ำ 
 - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร พพิธิภณัฑแ์หง่นี้เป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์หง่
เดยีวของประเทศญีปุ่่ น ศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของบรษิทัซปัโปโร ่
บรวิเวอรร์ี ่ตลอดจนววิฒันำกำรของอตุสำหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่ น 
สถำนที ่แหง่นี้แต่กอ่นเคยเป็นโรงงำนน ้ำตำลซปัโปโร ่ สรำ้งโดยกำร
ควบคมุจำกวศิวกรชำวต่ำงชำตใินปี 1890 และปัจจบุนัยงัไดร้บั
คดัเลอืกใหเ้ป็นมรดกล ้ำคำ่ทำงวฒันธรรมดว้ยเชน่กนั หลงัจำกชมประวตัเิบยีรก์นัไปแลว้ (ไมร่วมคำ่บตัรเขำ้ชม
พพิธิภณัฑ ์& ชมิเบยีร)์ 
- ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศำลเจำ้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ำยในสวนสำธำรณะมะรยุะมะ เดมิชือ่ศำลเจำ้ซปัโปโร ภำยหลงั
ไดเ้ปลีย่นชิอ่เป็นศำลเจำ้ฮอกไกโด เพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของ
เกำะเมอืงฮอกไกโดทีม่ศีำลเจำ้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษำใหช้นชำว
เกำะฮอกไกโดมคีวำมสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิำสตรอ์นั
ยำวนำนเกำ่ 

https://tmarkcity.com/
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
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 - สวนสำธำรณะโอโดร ิ ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซปัโปโร และถอืเป็นหวัใจหลกัของเมอืง ดว้ยเป็นสวนทีแ่บ่งเมอืง
ออกเป็นเขตเหนือและใต ้ และมถีนนสำยหลกัตดัผำ่นโดยรอบส ำหรบัเป็นจดุเชือ่ม
ต่อไปยงัสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆของเมอืง โดยมหีอโทรทศัน์ ทีต่ ัง้อยูท่ำงตะวนัตกของ
สวน เป็นจุดสงัเกต ภำยในมสีวนดอกไมห้ลำกหลำยพนัธุ ์น ้ำพ ุและงำนประตมิำกรรม
กลำงแจง้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนเทศกำลส ำคญัต่ำงๆของเมอืง 
อยำ่งเชน่เทศกำลดอกไมน้ำนำชำตใินชว่ง
ฤดรูอ้น และเทศกำลหมิะซปัโปโรในชว่ง
ฤดหูนำว เป็นตน้ 

-  ตกึ JR TOWER สงูทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถำนีเจ
อำรซ์ปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้,  โรงแรม, โรงภำพยนตร,์ ศนูย์
อำหำร อกีทัง้เป็นยำ่นชมุชน มรีำ้นรวงมำกมำยทัง้บนดนิและใตด้นิ 
รวมทัง้หำ้งชือ่ดงั หำ้งอเิลก็ทรอนิกสช์ัน้น ำ รำ้นหนงัสอืใหญ่ๆ เรยีก
ไดว้่ำมำทีน่ี่ไดค้รบทกุอยำ่ง  

**** หวัหน้ำทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆแกทุ่กทำ่น**** 
เทีย่ง-ค ่ำ   อสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำ ตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำเทีย่วของทำ่น 

  พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ https://tmarkcity.com 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตะเสะ – กรงุเทพฯ                                                                            ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตะเสะ 
10.45 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 671 
15.45 น.      เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

-------- 
 

 

 
 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักล่ำว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 
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อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
 กรณีไมใ่ชต้ัว๋ลด 20,000 บำท (กอ่นท ำกำรจองใหต้ดิต่อสอบถำมกบัพนกังำนขำยทกุครัง้) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

23 – 27 มกราคม 2561 39,900 6,500 
13 – 17 กมุภาพนัธ ์2561 40,900 6,500 

22 – 26 มีนาคม 2561 39,900 6,500 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กว่ำประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ลว่งหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทำ่นัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทกุๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่ น 



 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ IAW-CTSTG-JP06 Hokkaido Snow-MAR-TG-W15 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทกุแหง่   
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)    
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหว่ำงน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    
 คำ่อำหำร และเครือ่งดื่มตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหต:ุ คำ่ประกนัอบุติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยมุำกกว่ำ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญำฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดื่ม, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ คำ่ทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คำ่ทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไม่ไดป้ฏบิตัติำม
เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้่ำย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องรำคำทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
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 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 
หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้กท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอยำ่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่ำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอืน่ใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำรำ้ย ควำมตำย อบุตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือยำ่งอืน่ กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ทำ่นตก
ลงช ำระเงนิไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง คำ่ประกนัภยั คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณีจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยนืขอวซี่ำของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยื่นขอวซี่ำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้
ของสำยกำรบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยดุงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคมุของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
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ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่่ำในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเทำ่นัน้ หำกทำ่นถกูเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่่ำประเทศใดจนท ำใหท้ำ่น
ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์ำ่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและช่วยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเทำ่นัน้) 

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหว่ำงกำรเดนิทำง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักล่ำวในระหว่ำงกำร ทอ่งเทีย่วนี้ หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืว่ำทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกทำ่นมีเหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


