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Code: IC05-JPN-HokkaidoHappySnow-64TG-21-26Dec-67-A220913 

 

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO 

[NOBORIBETSU - LAKE TOYA – RUSUTSU – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

21-26 DECEMBER 2022 

 

 

 

ระดบัทวัร ์

โปรแกรม 

✓ ทรปิประหยดั 

 

✓ มาตรฐาน  ✓ พรเีมีย่ม  

รายละเอยีด

เบือ้งตน้ 

อาหารมาตรฐาน 

ทีพ่ักระดับ 3 ดาว 

อาหารแนะน า-อพัเกรด  

ทีพ่กัระดบั 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว 

 

วันที ่  

อาหารในรายการ โรงแรมหรอื 

ระดับ

เทยีบเทา่ 
เชา้ เทีย่ง ค ่า 

01 
กรงุเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG 670 
- - - - 

02 

ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบนินานาชาตชินิชโิตะเซะ 

(นครซปัโปโร)  - ชมหมูบ่า้นไอนุชาวพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด 

- โนะโบะรเิบะทส ึ- หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรุะ  - หบุเขานรกจิ

โกะคดุาน ิ- ทะเลสาบโทยะ - อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

- 01 02 

LAKE TOYA 

SUN 

PALACE 

 

03 

ทะเลสาบโทยะ - ภเูขาไฟอซุซึงั (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภเูขาไฟโช

วะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี ้าตาล - รซุทึส ึสกรีสีอรท์ – แพยางลาก

บนหมิะ (รวมในรายการแลว้) - อสิระกบักจิกรรมฤดหูนาวตาม

อธัยาศัย – โจซงัเคออนเซน็ - อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

03 04 05 

JOZANKEI 

ONSEN 

JOZANKEI 

VIEW 
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04 

โจซงัเคออนเซน็ – เมอืงโอตาร ุ - ถา่ยรปูคลองโอตาร ุ - 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- หอนาฬกิาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอืเพยีง 1 

ใน 2 เรอืนของโลก - โรงงานเครือ่งแกว้ –– เมอืงซบัโปโร - ช ้

อปป้ิงพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – เนนิแหง่พระพทุธเจา้อพัเกรดสดุ

พเิศษมือ้ค า่เมนูบฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่งอาหารทะเล และเครือ่งดืม่

ซอฟทด์ริง้ค ์

06 07 
08 

 

SAPPORO 

KEIO 

PLAZA 

05 

ซปัโปโร – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ - ผา่นชมหอนาฬกิา

โบราณ - อสิระชอ้ปป้ิงสถานรีถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชัน่ - 

อสิระชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ -อพัเกรดสดุพเิศษเมนูปหูลากชนดิ

จากรา้นดัง 

09 10 
11 

 

SAPPORO 

KEIO 

PLAZA 

06 

เมอืงชโิตะเซะ - สนามบนินานาชาตชินิชโิตะเซะ (นครซปัโปโร) 

- ประเทศไทย  สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่TG 

671 

12 - - - 

>> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- สมัผัสบรรยากาศทีเ่สมอืนอยูใ่นยคุญีปุ่่ นโบราณ “หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรุะ” 

- สนุกและตืน่เตน้กบั Snow Rafting “รซุทึส ึ สกรีสีอรท์” บนหมิะทีม่ลีักษณะพเิศษเป็นปยุนุ่ม หรอืทีเ่รยีกวา่ 

“พาวเดอร ์สโนว”์ 

- น่ังกระเชา้ลอยฟ้า สู ่“ภเูขาไฟอซุ”ุ ชมววิสวยเมอืงโทยะ เพลดิเพลนิกบัววิ 360 องศา 

- สมัผัสบรรยากาศอนัอบอุน่กบั “คลองโอตาร”ุ ทีไ่หลผา่นใจกลางเมอืง ทีส่ดุแหง่ความโรแมนตกิ 

- ชม “โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ” แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น 

- เปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซน็เพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญีปุ่่ น 

- อพัเกรดสดุพเิศษมือ้ค ่าเมนูบฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่งอาหารทะเล และเครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ค ์

 

วนัพุธ 

21 ธ.ค. 65 ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร)  

 

21:00 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ C 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารกอ่นเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี หลังผูโ้ดยสารไดรั้บบตัรขึน้เครือ่งแลว้ 

กรณุาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เครือ่งกบัหนา้จอมอนเิตอรก์อ่นขึน้เครือ่งอกีครัง้ 

เนือ่งจากประตขูึน้เครือ่งอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งมาจากเหตผุลของทางสนามบนิและสายการบนิ เรยีน

เชญิผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

23:55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
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(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัดหมาย) 

 

วนัพฤหสับด ี

22 ธ.ค. 65 ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบนินานาชาตชินิชโิตะเซะ (นครซปัโปโร)  - ชมหมูบ่า้น

ไอนชุาวพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด - โนะโบะรเิบะทส ึ– หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรุะ - หบุเขา

นรกจโิกะคดุาน ิ- ทะเลสาบโทยะ - อาบน า้แรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

 

08:20 น. เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ น ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิชนิชโิตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะทีใ่หญ่

เป็นอนัดับทีส่องของญีปุ่่ น ภายหลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 

 

09:30 น. น าทา่นเดนิชม “หมูบ่า้นชมุชนชาวไอนุชนพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด” หมูบ่า้นชาวไอนุเป็นสถานทีจ่ัด

แสดงวัฒนธรรมของชาวพืน้ถิน่ไอนุของฮอกไกโด ตัง้อยูร่มิทะเลสาบอะคัง ภายในหมูบ่า้นมโีรงละคร ไอ

นุเธยีเตอร ์อโิคโร ทีจ่ะมกีารแสดงระบ าโบราณของชาวไอนุและละครหุน่  มอีาคารจัดแสดงวถิชีวีติของ

ชาวไอนุ ชมุชนชาวไอนุทีน่ีนั่บเป็นทีใ่หญท่ีส่ดุ มยีา่นรา้นคา้ มรีา้นสนิคา้หัตถกรรมพืน้เมอืงและ

รา้นอาหารเรยีงรายมากกวา่ 30 รา้น แตล่ะรา้นมสีนิคา้หตัถกรรมพิน้เมอืงทีม่เีอกลกัษณ์ เชน่ งาน

แกะสลักไมด้ัง้เดมิ งานเย็บปักถักรอ้ย รา้นอาหารพืน้เมอืงทีซ่ ึง่สามารถลิม้รสชาตขิองอาหารไอนุไดอ้กี

ดว้ย นอกจากนีย้งัมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารพืน้เมอืงดัง้เดมิ 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โนะโบะรเิบะทส”ึ ชือ่เมอืงนีเ้ป็นภาษาทอ้งถิน่ของภาษาดัง้เดมิของชาวไอนุ 

ความหมาย คอื “สายน ้าทีป่กคลมุไปดว้ยหมอกสขีาว” ซึง่ไอหมอกสขีาวทีพ่วยพุง่ขึน้มานัน้เกดิจากการ

ทับถมของแรก่ ามะถันในบรเิวณนี ้ และเมอืงโนะโบะรเิบะทสซึ ึง่มชี ือ่เดยีวกบัสถานทีถ่อืเป็นหนึง่ในองเซน็

ขนาดใหญท่ีไ่ดรั้บความนยิมไปทั่วเกาะทางตอนเหนอืของประเทศญีปุ่่ น ดว้ยบรรยากาศทีอ่ยูท่า่มกลาง

ธรรมชาตทิีโ่อบลอ้มดว้ยผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์ สายน ้าบรสิทุธิ ์และอากาศปลอดโปรง่…  

 

น าทา่นเยีย่มชม “หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรุะ” เป็นหมูบ่า้นจ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะในสมยัโบราณ 

ภายในพืน้ทีห่มูบ่า้นมทีัง้ หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั รา้นคา้ หมูบ่า้นนนิจา หมูบ่า้นซามไูร และอืน่ๆอกี

มากมาย โดยนักทอ่งเทีย่วจะสามารถสมัผัสบรรยากาศไดเ้หมอืนอยูใ่นหนังญีปุ่่ นโบราณเลยทเีดยีว 

นอกจากนีย้งัมคีนแตง่ตัวเป็นพอ่คา้ ซามไูร นนิจา เดนิไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาว

เอโดะอกีดว้ย…  

 

น าทา่นชม “จโิกะคดุานบิอ่นรกเดอืด” ซึง่มคีวามหมายวา่ “เมอืงนรก” ซึง่บรเิวณแหง่นี ้เกดิจากการระเบดิ

ของภเูขาฮโิยะร ิ จงึเห็นการพวยพุง่ของกา๊ซทีม่ลีักษณะเป็นสเีหลอืงอมเทา อนัเกดิขึน้มาจากการทบัถม

ของแรก่ ามะถันเป็นจ านวนมากออกมาจากชัน้หนิตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศราวกบัอยูใ่นโลกของยคุ

เริม่ตน้ อกีทัง้ยงัเป็นตน้ก าเนดิของน ้าพรุอ้นทีไ่หลไปยงัองเซน็โดยรอบกวา่ 3,000 ลติรตอ่วัน ในอณุหภมูิ

เฉลีย่ที ่45 องศาเซลเซยีส นับวา่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์…  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ “ทะเลสาบโทยะ” สถานทีพั่กตากอากาศขึน้ชือ่อกีเมอืงหนึง่บนเกาะฮอกไกโด 

ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบทีไ่มเ่คยแข็งตวัทีอ่ยูท่างเหนือสดุของประเทศญีปุ่่ น เป็นทะเลสาบทีใ่สเป็น

อนัดับสองของประเทศ เนือ่งจากมสีารอาหารปนเป้ือนนอ้ยจงึมแีพลงตอนอาศัยอยูน่อ้ยน ้าจงึมคีวามใส

สะอาด และมรีะดับออกซเิจนสงูในผวิน ้า 

   

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก LAKE TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาตหิลากชนดิ ทีม่อีาหารใหท้า่นได ้

เลอืกสรรตามตอ้งการ วตัถดุบิทีน่ ามาใชใ้นการประกอบอาหารลว้นคดัสรรจากวัตถดุบิทอ้งถิน่ทัง้ส ิน้ 

พเิศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น 
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มาอยา่งชา้นานตัง้แตอ่ดตีจนกระทั่งถงึปัจจบุนั และยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้ักอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

 

วนัศกุร ์

23 ธ.ค. 65 ทะเลสาบโทยะ - ภเูขาไฟอซุซึงั (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล - 

รซุทึส ึสกรีสีอรท์ – แพยางลากบนหมิะ (รวมในรายการแลว้) - อสิระกบักจิกรรมฤดหูนาวตาม

อธัยาศยั – โจซงัเคออนเซ็น - อาบน า้แรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่ “วนอทุยานแหง่ชาตภิเูขาอซุโึชวะ” เพือ่น าทา่นสูย่อด “ภเูขาไฟอซุซึงั” ทีเ่กดิใหม่

ลา่สดุเมือ่ประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าอศัจรรยไ์ดบ้งัเกดิขึน้ ประมาณ ค.ศ. 1944-

1945 และอยูใ่นการดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ...  

 

น าทา่นชึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” สูย่อดเขาสงูสดุ (ขึน้กบัสภาพอากาศ) ใหท้า่นชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามสดุลกู

หลูกูตาและความยิง่ใหญ ่ และทา่นจะไดช้ม “ภเูขาไฟโชวะชนิซงั” เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมข่า้งภเูขา

ไฟอสุ ุ มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้ว

สาล ีสงู 290 เมตร ในปัจจบุนัยงัคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟนีส้ามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมววิภเูขาไฟอสุโุดยขึน้กระเชา้อซุซึงั…  

 

น าทา่นชม “ฟารม์หมสีนี ้าตาล” ทา่นจะไดพ้บหมสีนี ้าตาลทีเ่ป็นหมอีนุรักษ์พันธุห์ายากกวา่ 100 ตัว ทา่น

สามารถป้อนอาหารใหห้ม ี ไมว่า่จะเป็นหัวอาหารหรอืแอปเป้ิล และจะไดส้มัผัสความน่ารักแสนรูข้องหมี

เวลาขออาหารจากทา่น… 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“รซุทึส ึสก ีรสีอรท์” รสีอรท์ขนาดใหญท่ีม่ทีะเลหมอกแหง่ภเูขาโยะเทะออินังดงาม ซึง่

จะเป็นสวนสนุกชว่งของฤดรูอ้น และเปลีย่นเป็นลานสกขีนาดใหญช่ว่งฤดหูนาว ภายในรสีอรท์

ประกอบดว้ยโรงแรม 4 แหง่ รา้นอาหาร 12 รา้น รา้นคา้ทีค่รบครันไปดว้ยของฝาก สามารถเดนิเลน่

พักผอ่นขณะเดนิทางระหวา่งโรงแรมแตล่ะแหง่ดว้ยรถไฟรางเดยีว มคีอรส์ส าหรับการเลน่สกรีวม 37 

คอรส์ทีถ่กูสรา้งไวท้ีภ่เูขา 3 ลกู สามารถสนุกสนานเพลดิเพลนิไปกบัความหลากหลายของเสน้ทางสกี

ซึง่มคีวามยาวรวม 42 กโิลเมตร ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจใหผู้เ้ลน่ตัง้แตผู่ท้ีพ่ ึง่เริม่หัดเลน่เบือ้งตน้จนถงึ

ระดับผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกประสบการณ์ 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั Snow Rafting (รวมในรายการ) และอสิระกบั “กจิกรรมฤดหูนาวอืน่ ๆ ตาม

อธัยาศัย” ณ ลานสก ี “รซุทึส ึ สก ี รสีอรท์” สก ี รสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่เรือ่งการเลน่สก ี ดว้ย

ลักษณะของหมิะทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นปยุนุ่ม หรอืทีเ่รยีกวา่ “พาวเดอร ์สโนว”์ เป็นลักษณะเดิน่ของหมิะ

บนเกาะฮอกไกโดเพยีงไมก่ีแ่หง่ทีม่หีมิะพเิศษนี ้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ มากมายบน

ลานสก ีอาท ิสโนวบ์อรด์ สก ีสโนวโ์มบลิ สนัุขลากเลือ่น หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเองกบั

ยางลอ้ขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่กจิกรรมตามรปูแบบในสไตลข์องทา่นเอง (ไมร่วมคา่

กจิกรรม คา่เชา่ชดุสก ี คา่อปุกรณ์ และครผููฝึ้กสอน อนึง่อปุกรณ์เครือ่งเลน่บางชนดิ อาจปิดหรอืเปิด

ใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัทางเงือ่นไขและสภาพอากาศของลานสกนัีน้)  

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก JOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม…  

พเิศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น 

มาอยา่งชา้นานตัง้แตอ่ดตีจนกระทั่งถงึปัจจบุนั และยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

ท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 
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วนัเสาร ์

24 ธ.ค. 65 โจซงัเคออนเซ็น – เมอืงโอตาร ุ- ถา่ยรปูคลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- หอนาฬกิาไอ

น า้โบราณ ทีเ่หลอืเพยีง 1 ใน 2 เรอืนของโลก - โรงงานเครือ่งแกว้ –– เมอืงซบัโปโร - ชอ้ป

ป้ิงพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – เนนิแหง่พระพุทธเจา้อพัเกรดสดุพเิศษมือ้ค า่เมนบูฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่ง

อาหารทะเล และเครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ค ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โอตาร”ุ เมอืงโรแมนตคิอกีแหง่บนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียง

เหนอืของซปัโปโร ตัวเมอืงหันหนา้ออกสูอ่า่วอชิกิะร ิ เป็นเมอืงทา่หลกัของอา่วมายาวนาน มอีาคาร

เกา่แกม่ากมาย และมกีารอนุรักษ์พืน้ทีค่ลองไวอ้ยา่งสวยงาม อกีทัง้ยงัมหีมูบ่า้นประมงปลาเฮอรร์ิง่  

พลาดไมไ่ดก้บัสถานทีส่ าคญัของเมอืงโอตาร ุ จดุทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง คอื “คลองโอตาร”ุ คลองทีใ่น

อดตีเคยใชส้ าหรับการล าเลยีงสนิคา้เพือ่คา้ขาย แลกเปลีย่น และเก็บสนิคา้ จากบรเิวณเรอืสนิคา้ไปยงั

โกดังสนิคา้ ปัจจบุนัมคีวามยาว 1,140 เมตร และมกัมรีายการทวีมีาถา่ยภาพสวย ๆ จากบรเิวณโดยรอบ

ของคลองแหง่นีเ้ป็นประจ า ท าใหค้ลองแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงโอตารปัุจจบุนั…  

 

น าทา่นชม “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นสถานทีเ่กบ็หบีเพลงตวัแรกที่

มาถงึประเทศญีปุ่่ น ภายในอาคารมสีองชัน้ มหีบีเพลงมากมาย ดา้นบนเป็นหอ้งตา่ง ๆ แสดงกลอ่งเพลง

รุน่แรก ๆ ทีน่ ามาจากยโุรปในรปูทรงทีม่คีวามหลากหลาย และไมส่ามารถประเมนิราคาได ้ ใหท้า่นได ้

อสิระกบัการเลอืกชม หรอืเลอืกทีจ่ะประกอบกลอ่งตนตรขีองทา่นเองพรอ้มเมโลดีอ้นัไพเราะ  

บรเิวณดา้นหนา้ของอาคารหลังม ี “นาฬกิาไอน ้าโบราณ” ทีม่เีพยีงสองเรอืนในโลก (ประเทศแคนาดา 

และประเทศญีปุ่่ น) ซึง่จะสง่เสยีงเป็นเมโลดี ้และพน่ไอน ้าออกมาเพือ่บอกเวลา จดุนีเ้ป็นสถานหา้มพลาด

ในการยนืรอเพือ่ถา่ยภาพคูก่บันาฬกิาไอน ้าโบราณ ในจังหวะทีม่ไีอน ้าพวยพุง่ออกมาพรอ้มเสยีงดนตรี

ไพเราะ นอกจากนีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึประเภทเครือ่งแกว้ในหลากหลายรปูแบบ ดว้ย

เทคนคิการท างานแบบพืน้บา้นแตส่ามารถสรา้งรายไดใ้นชมุชน ทีส่ าคญัลวดลายของสนิคา้แตล่ะใบเกดิ

จากจนิตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ไมซ่ า้กนั ซึง่ทา่นสามารถ

ซือ้แกว้ทีม่เีพยีงใบเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืการเป่าแกว้ทีน่่าทึง่เป็นอยา่งยิง่  
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 น าทา่นชม “พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ หรอื โรงงานเครือ่งแกว้” ตัวโรงงานจะมคีวามโดดเดน่มากๆ แบบ

สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล เพราะดา้นบนเป็นหอคอยคูห่ลังคาเป็นโดม เป็นโรงงานชือ่เสยีงทางดา้นการ

เป่าแกว้มายาวนาน ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใช ้ หรอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรง

เป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอื โคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้

น่ันเอง นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “มซิยุเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิงส าหรับผูท้ีรั่กการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม สถานทีน่ี้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของทา่นอยา่งสมบรูณ์แบบ เนือ่งจากมรีา้นคา้มากกวา่หนึง่รอ้ยรา้นคา้ แบรนด์

ยีห่อ้ตา่ง ๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยโุรป อาท ิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE 

HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร… 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่“เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้” ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่

ภายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai Takino Cemetery ทีส่รา้งเสร็จพรอ้มเปิดใหเ้ชา้ชมไดเ้มือ่ปลายปี 

2015 มคีวามโดดเดน่เนือ่งจากเป็นองคพ์ระพทุธรปูขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดม

ทรงกลมใตด้นิ โดยบรเิวณสถานทีด่ังกลา่วไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของ

ญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมสีระน ้า และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดนิทอดน าสายตาเขา้ไป 

นอกจากนัน้ในบรเิวณดังกลา่วยงัมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รปูปัน้หนิจ าลองของโมอายแหง่

เกาะอสีเตอร ์และรปูปัน้หนิจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดนิชมกนักอ่นกลบัอกีดว้ย… 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารทา่นดว้ยอพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง อาหารทะเลหลากหลาย

ชนดิ เชน่ กุง้ หอยเชลล ์หอยนางรม และเครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ค ์

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัอาทติย ์

25 ธ.ค. 65 ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ - อสิระชอ้ปป้ิงสถานรีถไฟ เจ.

อาร.์ ซปัโปโร สเตช ัน่ - อสิระชอ้ปป้ิงถนนทานกุโิคจ ิ - อพัเกรดสดุพเิศษเมนปูหูลากชนดิจาก

รา้นดงั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นเยีย่มชม “โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ” โรงงานชอ็คโกแลตทอ้งถิน่ ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชือ่ของบรษัิท 

คอื คุก้กี ้ SHIROI KOIBIO ของฝากทีน่ยิมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว) ภายใน

บรเิวณโรงงาน ประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพพิธิภณัฑโ์รงงานชอ็กโกแลตพรอ้ม

จ าหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรปูแบบ นอกจากนีย้งัมสีนาม SHIROI KOIBITO PARK สนามฟตุบอล

ทีเ่คยเป็นสถานทีแ่ขง่ขนัฟตุบอลทอ้งถิน่ J-LEAGUE อกีดว้ย...  

 

จากนัน้น าทา่น “ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ” ทีม่อีายมุากกวา่ 130 ปี ซึง่ปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ทีย่งตรง

แมน่ย า ในอดตีเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโด... 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

    

 

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น “สถานรีถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชัน่” มสีนิคา้

มากมาย เชน่ นาฬกิายีห่อ้แบรนดเ์นม กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล เกมส ์ หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ น ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดย์ีห่อ้ดังญีปุ่่ น 
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น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น “ทานุกโิคจ”ิ ยา่นทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด แหง่นครซปั

โปโร ยิง่โดยเฉพาะในชว่งยามค า่คนื เหลา่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ จะถกูเปิดไฟสลับสี

แขง่ขนัคลา้ยประชนัสนิคา้กนั รอบบรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามค ่าคนืราตร ี

ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,500 รา้น ซึง่ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ ่

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บรกิารทา่นดว้ยเมนูอพัเกรด ซาชมิปิ ู ขาปยูา่ง กราแตงป ู 

หมอ้ไฟป ูพรอ้มผกัสดเทมปรุะ นกิริปิ ูซปุ ผกัดองและของหวาน 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัจนัทร ์

26 ธ.ค. 65 เมอืงชโิตะเซะ - สนามบนินานาชาตชินิชโิตะเซะ (นครซปัโปโร) - ประเทศไทย  สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่TG 671 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้    

น าทา่นสูส่นามบนินานาชาตชินิชโิตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญอ่นัดบัสองของประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ชโิตเซะ” เมอืงเล็ก ๆ ซึง่หา่งจากตัวเมอืงซปัโปโรประมาณ 45 กโิลเมตร ซึง่มี

ทา่อากาศยานนานาชาตชินิชโิตะเซะ เปิดบรกิารเมือ่ปี ค.ศ. 1991 ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง

ชโิตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึง่จัดวา่เป็นทา่อากาศยานทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด และมี

เทีย่วบนิตรงสู ่30 เมอืงทั่วญีปุ่่ น เป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางอากาศทีส่ าคญับนเกาะ 

10:00 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ประเทศไทย) โดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15:50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 
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  ตาราง 

การ

เดนิทาง 

2565 

ผูเ้ดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พักเดีย่วใช ้

หอ้งคูเ่พิม่ 

(บาท) 

รวม

ภาษีมลูคา่เ

พิม่แลว้ 

รวม 

+ 

 

ราคาทัวร ์

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ 

 (ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ) 

 

ราคาตัว๋

เครือ่งบนิ 

ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ประหยดั 

รวมภาษี

เชือ้เพลงิแลว้ 

21-26 ธ.ค. ผูใ้หญ ่ 67,900 39,900 28,000 

11,900.- 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
62,900 39,900 23,000 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
57,900 34,900 23,000 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 

หมายเหต ุ  กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่มดัจ าและคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 

** ส าคญั โปรดอา่น กอ่นท าการจองทวัร ์**  

ภายใน 14 วนั กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น หา้มเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศสเีหลอืงโดยเด็ดขาด เพราะจะท า

ใหส้ถานะการเขา้ประเทศของทา่นจะเปลีย่นจากกลุม่สนี า้เงนิเป็นกลุม่สเีหลอืงทนัท ี
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อตัรานีร้วม 

● คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

● บรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

● คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

● คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

● คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

● คา่ทีพ่ัก (หอ้งละ 2 ทา่น) คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

● คา่ตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญีปุ่่ น (ในกรณีทีไ่ดรั้บวคัซนีไมค่รบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้

ประเทศไทย) 

 

การช าระเงนิ 

● บรษัิทฯ เรยีกเก็บคา่มดัจ า 31,000 บาท ส าหรับการจองตอ่หนึง่ทีน่ั่ง ภายหลังจากการท าการจอง 3 วัน 

● สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษทางบรษิทัฯ ก าหนด (ทาง

บรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางน ัน้ถกูจอง

เต็มเร็วกวา่ปกต ิ หรอืจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บสว่นคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

และคา่ภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก)์ 

● กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน บรษัิทสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 11,000 บาท 

● กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาทวัรท์ ัง้หมด 

● กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน บรษัิทขอ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวนตามราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั…เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้) 

� บรษัิทฯ เปิดด าเนนิการเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทกุเสน้ทางทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทัวรไ์ด ้

วางเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถติทิีเ่ก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ทีผ่า่นมา และ

ขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แตไ่มส่ามารถชีว้ดัไดว้า่สภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะ

เหมอืนเดมิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูภิาคสง่ผลโดยตรงตอ่
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ธรรมชาต ิผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลับกนัไปทกุ

รายการ 

� บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ 

วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั  

� การเดนิทางในแตล่ะคณะจะตอ้งมผีูโ้ดยสารตามจ านวนข ัน้ต า่ทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใในการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดนิทาง 

� ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่

รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ ทกุครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด) 

� กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทย และตา่งประเทศ มกีารปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง บรษัิทฯ 

ไมค่นืคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

� บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยั

ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

� เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถ

ทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง

ภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่

ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ

ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน

เนือ้สตัว ์ ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้ หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุ

เทา่นัน้ 
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ต ัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเทา่นัน้ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอตัราที่

ทางสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทวัร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ 

เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 ตั๋วเดนิทางหมูค่ณะ ไมส่ามารถใชไ้มลใ์นการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิได ้ และไม่

สามารถจองทีน่ั่ง Long Leg  ได ้ (ในกรณีทีต่อ้งการจองทีน่ั่ง Long Leg ตอ้งจองตัว๋เดีย่วเทา่นัน้) 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 

แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 

แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้  ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

(เนือ่งจากเป็นเงือ่นของสายการบนิ)   

1.7 ในกรณีทีต่ดิโควดิกอ่นการเดนิทาง  สายการบนิไทยไมค่นืเงนิคา่ตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีทีบ่นิโดยสายการ

บนิเจแปนแอรไ์ลน ์ สายการบนิแจง้วา่สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหไ้ด ้ แตต่อ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้

ใหส้ายการบนิทราบ) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ดลุยพนิจิของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์ โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธิ

ประโยชนส์งูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบ

ภายหลังเมือ่ทา่นเดนิทางถงึเมอืงไทยวา่ไดรั้บไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING 

PASS) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควร

เดนิทางหรอืไม ่ (โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่

เหตกุารณ์ไมค่าดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิกวา่ 4 เดอืน หรอืผูท้ีเ่คยมี

ประวัตคิรรภเ์คยมปัีญหา หรอืผูท้ีเ่คยมปีระวตักิารคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวันหยดุส าคญัทกุเทศกาล 

บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ CHARTER FLIGHT ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
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o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้ จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมี

สดัสว่น ดังนี ้ 

(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดห้ลังจากทีว่ซีา่ผา่นและไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

 

4. มาตรการโควดิ 

4.1   ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิกอ่นการเดนิทาง (ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 

4.2   ในกรณีทีต่ดิโควดิระหวา่งการเดนิทาง (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะท าการประสานงานใหเ้พือ่เขา้สูก่ระบวนการ

รักษาทีเ่ป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่่ น  และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


