
NEW HOKKAIDO SUPER SKI 
6 Days 4 Nights/By THAI AIRWAYS  

ก ำหนดกำรเดินทำง มกรำคม-มีนำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนุกสดุเหวยีง ณ ลานสกคีโิรโระ   

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

เยอืนหุบเขานรกจโิกกุดาน ิและขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ 

ชมเทศกาลชมไฟ ซปัโปโร white illumination  



ชมตลาดเชา้ฮาโกดาเตะและพพิธิภณัฑเ์ครือ่งดนตร ี

พเิศษสะสมไมล ์TG 50% และ แชนํ่า้แรอ่อนเซน 2 คนื 

!! FREE WIFI ON BUS !! 

มนํีา้แรอ่ยา่งดบีรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิาร 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่ ใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

สายการบนิไทย ใหน้ํ้าหนักกระเป๋า 30 กก.ตอ่ทา่น สายการบนิมีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง และสามารถสะสมไมลไ์ดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ  

วนัทีส่อง         สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส-ึทะเลสาบโทยะ-หบุเขานรก--ยอดเขาฮาโกดาเตะ (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                   

08.30 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิชโิตเซะ  ประเทศญีปุ่่ น  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ***สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบั

และจบั นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

 จากน ัน้นําทา่นสู ่เมอืง OBIHIRO 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงโอบฮิโิระ ไดส้มญานามว่า  เพชรน้ําเอกแห่งฮอกไกโดถา่ยภาพววิ  ชริาคาบะ  

นามกิ ิถนนดัง้เดมิ ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ย  ตน้ไวทเ์บริช์ และทุง่นา ธรรมชาตบิรเิวณนี้สมบูรณ์มาก  

ทําใหว้วิตรงนี้ไดร้ับการยอมรับ  มนัีกทอ่งเทีย่วจากทกุภาคของประเทศญปีุ่ น  ใหค้วามสนใจมาเยอืน

และถา่ยภาพเป็นจํานวนมากในรอบปีทีผ่่านมา ทีน่ี่จงึเป็นสถานที่  ทีต่อ้งไปกอ่นใคร  ตน้ไวทเ์บริช์  ซึง่

ถกูยอ้มดว้ยหมิะสขีาวเรยีงรายตดักนักั บทอ้งฟ้าสฟ้ีาอย่างงดงาม  แนวตน้ไวทเ์บริช์นัน้  มชีือ่เสยีงใน

เรือ่งเป็นจุดชมววิทีส่วยงามในหนา้รอ้น  และแนวตน้ไวท้เ์บริช์ในหนา้หนาวนัน้ก็เป็นทวิทศันท์ีง่ดงาม

ไม่แพห้นา้รอ้นเชน่กนั ถนนทีม่ตีน้ตน้ไวทเ์บริช์ซึง่ถกูหมิะปกคลมุทอดยาวไปกว่า  1.3 กโิลเมตรถอืว่า

เป็นจุดที่ น่าลงจากรถไปถา่ยรูปอย่างมาก  จากนัน้นําทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ของเกาะฮอกไกโด  กอ้นน้ําแข็งทีส่องประกายดจุอัญมนีอย่างน่ามหัศจรรย์  จวิเวอรร์ ีไ่อซ์  เป็นกอ้น

น้ําแข็งทีม่คีวามใสอย่างมากพบไดท้ีช่ายฝ่ังโอสทึีอ่ยู่ตรงปากแม่น้ําโทคาจิ เกดิจากน้ําในแม่น้ําโทคา

จทิีแ่ข็งตวัไปจนถงึบรเิวณปากแม่น้ําจากความหนาวเย็นของฤดหูนาว  และแตกตวัไหลไปสทูะเล  จน

ถกูคลืน่พัดขึน้ฝ่ังในทีส่ดุ  แตท่เีด็ดของปรากฏการณ์ธรรมชาตนิี้คอืการเปลีย่นรูปร่างของน้ําทะเลจน

กลายเป็นกอ้นน้ําแข็งทีม่คีวามสวยงามแวววาวคลา้ยอัญมณีลํ้าคา่ ซึง่หาดไูดย้ากและไม่คอ่ยเกดิข ึน้ที่

ไหน เวน้แตเ่มอืงทีม่คีวามหนาวเหน็บตดิอันดบัอย่างโอบฮิโิระ  

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกั
หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

24-29 มกราคม 2563 45,800 45,800 43,800 39,800 8,000 

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 45,800 45,800 43,800 39,800 8,000 

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 45,800 45,800 43,800 39,800 8,000 

28ก.พ. – 4 ม.ีค. 2563 45,800 45,800 43,800 39,800 8,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟ่ต ์ หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดแ้ชอ่อนเซน  

ภายในโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั หรอื เดนิชมเมอืงเล็กๆน่ารักอย่างเมอืงอะคงั และสถานทีจํ่าลองชน

เผ่าไอนุ  ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณทะเลสาบ  ไดต้ามอัธยาศยั  มรีา้นคา้และมนิมิารท์  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่

เพลนิๆยามหนาวไดด้ว้ย 

พกัที ่ Hanayuka  Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม          อะคงัสก&ีกจิกรรฤดหูนาว-ภเูขาไฟอโีอ-ถนนสูท่อ้งฟ้า-นํา้ตกโอชนิโคชนิ           (B/L/D) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมสก ีทีอ่ะคงัสกี หรอื เลอืกสนุกสนานกบักจิกรรม

บนลานน้ําแข็ง ไม่ว่าจะเป็น การขีส่โนวโ์ม บวิ น่ังเรอืยางบานานา  หรอื ไอซส์ะเก็ต  สว่นทา่นใดทีช่ืน่

ชอบการแชอ่อนเซน สามารถใชบ้รกิารในชว่งเชา้ ไดต้ามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้เดนิทางชม ภเูขาไฟอโิอซงั เป็นหนึง่ในภเูขาไฟทีย่ังคกุรุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาตอิะคงัมะชู มี

ปลอ่งไอเดอืดมากกว่า 1,500 ปลอ่งและควันไอน้ําทีม่กีํามะถนัพวงพุ่งข ึน้ ในพืน้ทีช่มววิของภเูขาไฟอิ

โอก็สามารถชมสภาพดงักลา่วไดอ้ย่างใกลช้ดิ  อโิอซงัเป็นภเูขาไฟทีย่ังไม่ดบั  กอ่ตวัเมือ่ประมาณ  

7000 ปีกอ่น  เป็นภเูขาสงู  512 เมตร  บนเนนิลาดชนัของภเูขามปีลอ่งไอเดอืดนอ้ยใหญ่มากกว่า  

1,500 ปลอ่งคอยพ่นกา๊ซภเูขาไฟทีม่กีํามะถนัออกมา ดนิรอบๆปลอ่งไอเดอืดมลีกัษณะพเิศษเป็นผลกึ

สเีหลอืงซึง่เป็นสารประกอบกํามะถนัทีแ่ข็งตวั  ระดบัการเตอืนการปะทขุองภเูขาไฟอโิอนัน้ตํา่ทีส่ดุที่  

"ระดบั 1" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้สู่ ถนนสูท่อ้งฟ้า  ววิหลกัลา้น  แหลง่ทอ่งเทีย่วชมววิธรรมชาตแิห่งใหม่  ทีจ่ะตอ้งมาและจะมี

ชือ่เสยีงเป็นอย่างมากในอนาคต ถนนสายนี้เป็นถนนเสน้ตรงยาวถงึ 28 กโิลเมตร ขึน้ลงตามภมูศิาสตร์

ภเูขาสงูตํา่ยาวตอ่เนื่อง สองขา้งอุดมไปดว้ยธรรมชาต ิทําใหเ้ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วแวะมาเชค็อนิ 

และ ถา่ยภาพกนัเป็นจํานวนมาก   จากนัน้ชม  นํา้ตกโอชนิโกชนิ  ไดร้ับคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในแปด

ของสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในชเิระโตะโกะ  ซึง่มคีวามสงู  80 เมตร และกวา้ง  30 เมตร ลกัษณะเดน่ของ

ทีน่ี่คอืน้ําตกจะแยกเป็นสองสาย  และรูจ้ั กกนัในนาม  Soubi-no-taki (น้ําตกแฝดทีส่วยงาม )

นักทอ่งเทีย่วสามารถปีนขึน้ไปตามบันไดเพือ่ไปยังบรเิวณกลางน้ําตกเพือ่จะไดส้มัผัสอย่างใกลช้ดิ  ววิ

ของพลงัของน้ําตกสามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟ่ต ์ หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดแ้ชอ่อนเซน  

ภายในโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั หรอื เดนิชมเมอืงเล็กๆน่ารักอย่างเมอืงอะคงั และสถานทีจํ่าลองชน

เผ่าไอนุ  ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณทะเลสาบ  ไดต้ามอัธยาศยั  มรีา้นคา้และมนิมิารท์  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่

เพลนิๆยามหนาวไดด้ว้ย 

พกัที ่ Tsuruga Abashiri Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่           ลอ่งเรอืตดันํา้แข็งAURORA-นํา้ตกกงิกะ รวิเซ -Sounkyo Hyoubaku Festival 2019                                                         

                                                                                                                                                 (B/L/-) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 นําทา่น  ลอ่งเรอื  Aurora นับเป็นจุดสนใจทีนั่กทอ่งเทีย่วมากนัมากในฤดหูนาว   เรอืจะพา

นักทอ่งเทีย่ว ตดัผ่านทะเลทีก่ลายเป็นน้ําแข็ง  ออกไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซยี  

ซึง่จะเร ิม่ละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด   ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาว  ชมววิทะเล

น้ําแข็ง  ซึง่เป็นไฮไลท์  ของการทอ่งเทีย่วฤดหูนาวของเกาะฮอกไกโด  (การลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง  

ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ   วสิยัทศันใ์นการเดนิเรอื  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง  โดย

ยดึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางสงูสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โชอนึเคยีว ชม นํา้ตกรวิเซ นํา้ตกกงิกะ หรอืมชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า

น้ําตกทางชา้งเผอืก เป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั มตีน้น้ําอยู่ในภเูขาโซอุนเคยีว 

จุดเดน่คอืธารน้ําตกทีไ่หลลงมาจากหนา้ผาเป็นเสน้เล็กไขวก้นัไปมาคลา้ยเสน้ดา้ยสขีาว บรเิวณนี้

ไม่ไดม้เีพยีงแคน้ํ่าตกเทา่นัน้แตย่ังรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมม้ากมาย ในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีสองขา้ง

ระหว่างทางจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไม ้สม้ แดง เหลอืง ตลอดทาง ทําใหบ้รรยากาศสวยงาม

เพลดิเพลนิยิง่ข ึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเขา้ร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรอืเทศกาลปราสาทน้ําแข็งเมอืงโช

อุนเคยีว บรเิวณโดยรอบจะทําการจัดแสดง จะประดบัประดาดว้ยประตมิากรรมน้ําแข็งและหมิะรูปร่าง

ตา่งๆ เชน่ ตน้ครสิตม์าศ เลยีนแบบบา้นอกิลู  ของชาวเอสกิ โม ปราสาทน้ําแข็งสงูใหญ่  หลายชัน้ทีม่ี

ทางเดนิแบบหนิงอกหนิยอ้ย  ดยูิง่ใหญ่และเหมอืนจรงิมาก   ทางเดนิจะประดบัดว้ยไฟแสงสสีวยงาม  

ควรคา่แกก่ารมาเยอืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Tsuruga Abashiri Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้           ซติีท้วัรโ์อตาร-ุยา่นทานคุโิคจ-ิยา่นซูซุกโินะ                                                          (B/L/-) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้สู ่ถนนซาไกมาจิ  เป็นถนนคา้ขายทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ ไม่ไกลจาก
คลองโอตรุ   ในระหว่างชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 1900  เมอืงโอตารุเป็นเมอืง

ทา่เรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ย บรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารตา่งๆเป็นแบบสไตล์
ตะวันตก ปัจจุบันไดร้ับการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ 

และพพิธิภณัฑต์า่งๆมากมาย  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ประกอบดว้ยอาคารหลายๆ
อาคารกระจายตวัอยู่ทางทศิใตข้องถนนซาไกมาจิ  อาคารขนาดเล็กจะเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดง
เกีย่วกบักลอ่งดนตร ีอาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอืรา้นคา้ขนาดใหญ่ทีจํ่าหนายกลอ่งดนตรหีลากหลาย

รูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารม ีนาฬกิาไอนํา้ จากเมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรอืน
ของโลกทีเ่หลอือยู่ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นสู ่คลองโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนที่

ลาดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุ
งะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 
1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่

http://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  

จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงซปัโปโร  ชอ้ปป้ิง 2 ย่านดงั ยา่นทานกูโิคจ ิ  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่ี

หลงัคามุงบังแดดบังฝน  และหมิะ  แหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตยุ่คบุกเบกิ  เหมาะสาํหรับ

จับจ่ายซือ้หาของฝาก ตลอดใจกลางเมอืงซปัโปโรจากนัน้ปิดทา้ยดว้ย ยา่นซูซูกโินะ เป็นย่านบันเทงิ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในทางตอนเหนือของญีปุ่่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิ

โกะ รวมกว่า 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สว่างไสวยามคํา่คนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงซปัโปโรเขา้สูท่ ีพ่กั  

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม PREMIER CABIN SAPPORO HOTEL SUSUKINO Hotel  

วนัทีห่ก           สนามบนิชโิตเซ-่กรงุเทพ                                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่  

10.30 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.30 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 



 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้ นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 Wifi Free ตลอดการทอ่งเทีย่ว ครอบครัวละ 1 เครือ่ง (2 – 4 ทา่น/เครือ่ง) 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุวงเงนิประกัน ทา่นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล  500,000 บาท/อาหารเป็นพษิ  ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกันชวีติ   ** เด็กอายุตํ่ากว่า  1ปี และผูใ้หญอ่ายุ  76ปีขึน้ไป จะไดรั้บ

ความคุม้ครองประกันอุบัตเิหตุเพยีงครึง่เดยีว 50% **ไม่คุม้ครองเด็กอายุตํ่ากว่า 6เดอืน และผูใ้หญอ่ายุ 86ปีขึน้ไป / 

ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทัวรท์ีเ่ดนิทางไปกอ่นกรุ๊ปทัวร*์* 

 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 

× ไม่รวมทปิหัวหนา้ทัวรท์ีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กับความพงึพอใจของทา่นในการบรกิาร 

× คา่ทปิมคัคเุทศก์ , คนขบัรถโดยประมาณ  4,000 เยน/ทา่น/ทรปิ,(ประมาณ 1,200 บาทไทย)  ขึน้อยู่

กบัเรทแลกเปลีย่นเงนิตราในวนัน ัน้ เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 



 มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
 

 

 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอาก าศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์ ) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ  : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้  ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ั บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําที่ สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


