


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapporo Snow Festival 

2020 
เดินทางวนัท่ี 6-11 กมุภาพนัธ ์2563 

ตลอดการเดนิทาง 

ราคาเพียง.. 

64,900.-  

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี่ปุ่ น จดัเต็มไปกบัเมนูขาปูยักษ+์เบียร ์บุฟเฟ่
ไม่อัน้!  

ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง กับ เทศกำลน ้ำแข็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไฮไลท ์หนึง่ของการมาฮอกไกโด ฤดหูนาว ร ูจ้กักบัเมืองทางตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีชื่อว่า “อาบาชิริ” 

(Abashiri) เมืองท่ีในทกุๆปี ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ ์จะมีน า้แขง็จากทางขัว้โลกเหนอื ไหลลงมากระทบฝัง่ท่ีเมืองนี ้ท า

ใหผ้ิวหนา้ของทะเลแถบนัน้ลดอณุหภมูิลงจนตดิลบ ค่อยๆ ไหลมาจากไซบีเรีย เขา้ฝัง่ยงับริเวณตะวันออกฮอกไก

โด ล่องเรือไปสมัผสัอากาศดัง่ขัว้โลกเหนอื  



 

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินิวชโิตเสะ  เมอืงซปัโปโร  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ 
TG 670 

 
 

 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตะเสะ ประเทศญีปุ่่น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และด่าน

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ *** มบีรกิารเสรฟิอาหาร และเคร ือ่งดืม่บเคร ือ่ง *** 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า น าท่านเขา้สู่ โลกแห่งน ้าแข็ง พพิธิภณัฑห์มิะ 

Snow Crystal Museum   ผ่านประตูเขา้ไป ก็จะพบกบัความงดงามของบนัไดเวียน
ที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนทรงของเกล็ดหิมะ ยิ่งเดินลงบนัไดไปเร ือ่ยๆ อากาศก็เย็นลง
จนไปพบกบั ทางเดนิแห่งน ้าแข็ง อยู่ดา้นหนา้ สองฝ่ังทางเดินคือประติมากรรม
น ้าแข็งรูปรา่งแปลกตาที่เกดิจากละอองน ้าบาดาลที่ถูกพ่นออกมาดว้ยหวัสเปรยแ์บบ
พิเศษ รูปรา่งของประติมากรรมน ้าแข็งจะเปลี่ยนไปเร ือ่ยๆ สามารถมาชมเมื่อไหรก่็ได ้
ตลอดทัง้ปี ท าใหท้ี่แห่งนี ้เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของความแฟนตาซรีาวกบัอยู่ในการต์ูน
เร ือ่ง Frozen ของดิสนีย ์อีกจุดที่น่าสนใจคือ รูปเกล็ดหิมะที่ถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
กว่า 200 แบบ ที ่ถูกประดบัอยู่ใน Snow Crystal Museum   ตัง้แต่เพดานจนถึง
ผนัง ยิ่งอุณหภูมิลดลงมากเท่าใด ก็ยิ่งท าใหเ้กล็ดน ้าแข็งแตกกิง่กา้นยาวขึน้เท่าน้ัน 

 
เทีย่ง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เดินทางสู่ น ้าตกที่มีช ือ่เสียงที่สุดในฮอกไกโด คือ 
น ้าตกกงิกะ หรอืน ้าตกแม่น ้าสเีงนิ ตัง้อยู่อุทยานแห่งชาต ิไดเซท็ซซึงั มคีวามสูง 120 เมตร 
ในฤดูรอ้น น ้าตกจะไหลเป็นเสน้สขีาวเล็กๆ คลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามแปลกตา และ  น ้าตกรวิ
เซย ์หรอื น ้าตกดาวตก มขีนาดความสูง 50 เมตร ทีไ่หลออกเป็นสายออกมาจากซอกผา ดู
คลา้ย ดัง่ดาวตกทีล่งมาจากฟากฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสวุรรณภูม ิ  

วนัทีส่องของการเดนิทาง สนามบนินิวชโิตเสะ – อาซาฮกิาวา่ - อาบาชริ ิ   



 
จากน้ันพาท่านเดนิทางสู่ เมือ่งอะบาชริ ิเขา้สู่ โรงแรมออนเซน็ทีพ่กั เพือ่ใหท่้านได ้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
จากน้ันอสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการอาบน ้าแรธ่รรมทีอุ่ดมไปดว้ยแรธ่าตุทีม่สีรรพคุณ
ในการรกัษาโรคต่างๆ จงึเช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้
ระบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั **เมนูชุดไคเซก ิสไตลญ์ีปุ่่น**  
โรงแรม Abashiri Koso Hotel  หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว   

 
 (โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบรษิทัจะแจง้อกีคร ัง้ในใบนัดหมายทวัรก์อ่นเดนิทาง 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
พเิศษ! ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณท์ีแ่ปลกใหม่ ดว้ยการล่องเรอืตดัน ้าแข็ง ซึง่ถอื
เป็นหน่ึงในกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลทข์องการมาเยือนทะเลสาบอะบาชริ ิในเกาะฮอกไกโด 
เปิดโอกาสใหท่้านไดล้่องเรอืสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้มชมทศันียภาพของทะเลสาบอนั
งดงามแปลกตาดว้ยแผ่นน ้าแข็งทีล่อยมาจากรสัเซยี  ท่ามกลางบรรยากาศอนัเงยีบสงบ อกี
ทัง้ยงัมีโอกาศไดช้มชวีติของสตัวโ์ลกในเขตหนาว อาทิเชน่ นกอินทรยีท์ะเลหางขาว และ 
แมวน ้า เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ทะเลสาบอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดัน ้าแข็ง – อาซาฮกิาวา่  
พพิธิภณัฑน์ ้าแข็งขัว้โลก - โรงแรม 



 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  
 จากน้ัน พาท่านเดินทางต่อ มายงั พิพิธภณัฑน์ ้าแข็งข ัว้โลก (Okhotsk Ryuhyo 

Museum) จดัแสดงเกีย่วกบัน ้าแข็งขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์ซ ึง่มีการจ าลองการ
ลอยมาของน ้าแข็งRyu-hyo ในหอ้งอุณหภูมิต ่าถึง -15 องศาเซลเซ ียส ทั้งนี้ยังมี
นิทรรศการเกี่ยวกบัสิ่งมีชวีิตที่อาศยัอยู่ใตน้ ้าแข็ง เช่น คลิโอเนะ หรอืผีเสือ้ทะเล สตัว ์
ตระกูลหอย ล าตวัใสๆ ว่ายน ้าดว้ยครบีเล็กๆทัง้สอง และปลาที่ดู
แปลกตาชนิดอื่นๆ    คลิโอเนะ หรอื นางฟ้าทะเล มีช ื่อ
วิทยาศาสตร ์Clione limacina จดัอยู่ในกลุ่มของหอยที่
ไม่มีเปลือก ความยาวโดยเฉลี่ยของมนัคือ 1 เซนติเมตร
ลกัษณะและความสวยงามอนั พบไดท้ีค่วามลกึระดบั 500 
เมตร ใน มหาสมุทร ทางแถบขัว้โลกเหนือ อารก์ติก และ
แถบหนาวเย็น รวมถงึธารน ้าแข็งตามชายฝ่ังของฮอกไกโด
ดว้ยค่ะ  แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถพบไดง้่ายๆ ถา้ใครอยาก
เห็นความสวยงาม ตอ้งรอชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน   บนช ัน้ 2 ฉาย
วดีโีอเกีย่วกบัเรอืตดัน ้าแข็ง และอกีสิง่ทีน่่าสนใจคอืหอคอย Tento 
obsevation ที่สามารถชมวิวเมืองอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริ ิภูเขาเท็นโท และทะเลโอ
คอทสกแ์บบ 360 องศาอกีดว้ย   

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

**บุฟเฟ่ท ์ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่น**  
จากน้ันพาท่านเขา้ สู่ โรงแรมทีพ่กั เพือ่ใหท่้านไดพ้กัผ่อนจากความ
เหน่ือยลา้ เน่ืองจากการเดนิทาง  

โรงแรม  Art Hotel Asahikawa หรอื เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว   
 

 
(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบรษิทัจะแจง้อกีคร ัง้ในใบนัดหมายทวัรก์อ่นเดนิทาง 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 



 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์

โอโตะโกยาม่า สาเก (Otokoyama) 
ซึง่จดัไดว้่า เป็นพิพิธภณัฑ ์ทีแ่นะน าถึง
ประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรมของการ
บ่มสาเกในเมืองAsahikawa นอกจาก
สาเกแลว้ ยังมีอุปกรณ์ที่มีคุณค่า และ
งานเขียนตัง้แต่สมยั Edo เช่น Ukiyo-
eงานเขยีนบนแผ่นไม ้ Pujshv Otokoyama ถูกสรา้งขึน้เมือ่300 ปีกอ่น ทีเ่มอืงโอซากา้  
และหลงัจากน้ันมนัไดก้ลายมาเป็นยี่หอ้สาเกที่มีช ือ่เสียง เกดิโรงกลั่นสาเกที่ไดร้บัความ
นิยมขึน้มากมาย ท าใหย้ี่หอ้ Otokoyama  และตอ้งหยุดกจิการช ัว่คราว แต่กลบัมาฟ้ืนฟู
โดย Yamazaki Distillery ใน Asahikawa เมือ่ปี1899 ยีห่อ้ Otokoyama เป็นทีรู่จ้กั
ไปทั่วโลก ยงัไดร้บัรางวลัเหรยีญทองและการแข่งขนั38 ปี ต่อเน่ือง   ภายในพิพิธภณัฑม์ี
การจดัแสดงหอ้งส าหรบัอุปกรณผ์ลิตสาเกโบราณ หอ้งอา้งอิงสมยั  Edo และมุมการจดั
แสดงของ kiyo-e  

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่อยงัหา้งดวิตีฟ้ร ีJOYONE ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไม่ว่าจะ เป็น
อาหารเสรมิ วติามนิต่างๆ ครมีบ ารุง่ผมและผวิทีห่าไดเ้ฉพาะทีนี่ ้ตามอธัยาศยั   

จากน้ันน าท่านเขา้ชม เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร 
เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ ที่สุด เทศกาลหน่ึ งของ
ประเทศญี่ปุ่ น จะจดัในชว่งเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี
จะมนัีกท่องเทีย่วกว่า 2 ลา้นคน จากทั่วทุกมุมโลกมา
ชม สถานทีจ่ดังาน ทัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก ่สวนสาธารณะโอ
โดรสิถานทีจ่ดังานหลกั ย่านซซึกึโินะ และคอมมวินิตี ้
โดม   อิสระให ้ท่ าน ได ้เก็บภาพประทับ ใจ    ก ับ
สถาปัตยกรรมจากหิมะที่ไดร้บัการรงัสรรคม์าเป็น
ผลงานชิน้เอก  ไดอ้ย่างวจิติร งดงาม   โดยชา่งมาก
ฝีมอืประเทศต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ทัง้มอือาชพี 

และมอืสมคัรเล่นผลงานมีทัง้จ าลองมาจากสถานทีส่ าคญั มาจากการตู์น เป็นแบบศลิปะ
รว่มสมยั หลากหลายรูปแบบใหท่้านไดเ้ลอืกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **เมนูบุฟเฟ่ปิง้ย่าง + ขาปูยกัษ ์+ เครือ่งดืม่ไม่อัน้** 

 

โรงแรม  Century Royal Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

 
 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง  อาซาฮกิาว่า - ซปัโปโร 



 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันเดินทางต่อไปยงั “เมอืงโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และ

บางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มี
ช ื่อเสียง  “คลองโอตารุ” หรอื “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงราย
อยู่ บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้
จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลงั
ไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีคร ึง่หน่ึงไวเ้ป็น
สถานที่ท่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 
เมตร 

 
  

น าท่านเดนิชมเมอืงตามถนนซาไกมาจ ิสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟรา้นอาหาร ขนม
ทานเล่นมากมาย น าท่านชมพพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี บา้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็น
อาคารไมส้องช ัน้ จ าหน่ายกล่องดนตรหีลากหลายรูปแบบ  ทัง้นีด้า้นหนา้ยงัม ีนาฬิกาไอ
น ้าโบราณจะรอ้งทุก 15 นาท ีและจะพ่นไอน ้าทุกๆ 1 ชม. ทัง้ยงัเคยเป็นฉากภาพยนตรอ์กี
ดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  
จากน้ันน าท่านมายัง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ โรงงานผลิตขนมชือ่ดัง คือ คุก้กี ้
Shiroi Koibio ของฝากทีนิ่ยมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว) ในชว่ง
หน้าหนาวนั้นที่โรงงานแห่งนี้จะมีการเปิดไฟ Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตล ์
ยุโรป จึงท าใหบ้รรยากาศน้ันใน เหมือนหลุดไปเดินอยู่ในเมืองโรแมนติคของยุโรป
บรรยากาศสุดจนิตนาการ **ราคานีไ้ม่รวมค่าเขา้ชมท่าน 600เยน ** 

 
 
 
 
 
 

         
ภายในบรเิวณสวนสนุกประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพพิธิภณัฑโ์รงงาน
ชอ็กโกแลตพรอ้มจ าหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซ ึง่ผูเ้ขา้ชมสามารถสงัเกต
กระบวนการผลติคุก้กี ้

 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ซปัโปโร - โอตาร ุ- ซปัโปโร 



 
ชม หอนาฬิกาประจ าเมอืงซปัโปโร อาคารหลงันี้มคีวามส าคญั
อย่างยิ่งในประวตัศิาสตรก์ารกอ่ตัง้เมอืงฮอกไกโด ปัจจุบนัภายใน
เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงต านานความเป็นมาของเมืองฮอกไกโด
และยงัเป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ของเมอืงฮอกไกโดอกีดว้ย 
ปัจจุบนัอาคารหลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิ 

ชมดา้นนอกของอาคารทีท่ าการรฐับาลเก่า
ของเมือง ฮอกไกโดสรา้งขึน้จากอิฐแดงเมื่อปี 
1888 ซ ึง่เป็นชว่งเวลาของการบุกเบิกเกาะ ฮอกไกโดโดยชาวตะวนัตก 
เป็นอาคารขนาดใหญ่เพียงไม่กีแ่ห่งของญี่ปุ่ นในสมยัน้ัน ภายในตกแต่ง
อย่างหรูหรา ดา้นหนา้อาคารประดบัดว้ยสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉกและยังมีสวนหย่อมที่ร่มร ืน่เรยีงรายไปดว้ยตน้ซากุระและตน้
แปะกว๊ยทีก่ลายมาเป็นอกีหน่ึงแลนดม์ารก์ส าคญัในการมาเทีย่วชมความ
สวยงามของดอกซากุระในช่วงใบไมผ้ลิและใบแปะกว๊ยที่เปลี่ยนเป็นสี
เหลอืงงดงามในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง 

น าท่ าน เยี่ ยมชม ศาลเจ้าฮอกไกโด  สถานที่
ศักดิ ส์ิทธิข์องชาว ฮอกไกโด ตั้งอ ยู่ ไม่ ห่างจาก
สวนสาธารณะมารุยาม่า ศาลเจา้ในลทัธชินิโตแห่งนีม้ี
อายุเก่าแก่กว่า 140 ปี เช ือ่กนัว่ามีเทพผูพ้ิทกัษฮ์อก
ไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้คอยปกปักษ ์
รกัษาความสงบใหก้บัผูค้น จึงท าใหม้ีผูค้นพากนัมา
กราบไวป้ระจ า หากเลือกขึน้รถรางก็สามารถ ท าได ้
โดยจะมวีิง่ทัง้ รอบใน และรอบนอก เพยีงราคาท่านละ 170 เยนเท่าน้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
โรงแรม  Century Royal Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  
  น าท่านเดนิทาง เดนิทางสู่ สนามบนิ นิวชโิตเสะ   
10.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนินิวชโิตเสะโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื  
 

-------------SNOW FESTIVAL 2020---------------- 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ  

 



อัตราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

2ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1

ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน 
ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

6-11 กุมภาพนัธ ์
2563 64,900.- 64,900.- 64,900.- 61,900.- 15,000 

อตัราค่าทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

40,900.- 40,900.- 40,900.- 38,000.- 15,000 

 

****ราคาเด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ขวบ ท่านละ 20,000.-  บาท** 
โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมืองโดยไม่แจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

**อตัราค่าบรกิาร สงวนสทิธิส์ าหรบัผูถ้อืสญัชาตไิทยพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน** 
 

**ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไปกลบั  คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิ และคา่ภาษสีนามบนิ  
2. คา่หอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนตอ่ 1 หอ้ง 
3. คา่อาหารตามรายการ คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในรายการ 
4.  คา่ไกดไ์ทยน าเทีย่วตลอดรายการ 
5. คา่บรกิารประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000.- บาท  
 
ไมร่วมคา่บรกิาร 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบั 

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว  
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋ากรณีทีห่นักเกนิกว่า สายการบนิก าหนดไว ้
4.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  
5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ  JPY 1,200 * 5 = 6,000 JPY / คน  
 

เงอืนไขการจองและการช าระค่าบริการ 

1. ในการจองทวัร ์ ตอ้งช าระมดัจ าทา่นละ  20,000 บาท หรอื ช าระจ านวนเต็มภายหลงั การจอง 3 วนั  
2.  ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 45 วนักอ่นการเดนิทาง กรณีทีไ่ม่ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตามระยะเวลาที่

ก าหนด  ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ บอกยกเลกิการเดนิทาง  
3.  การจองจะมผีลสมบรูณ ์ ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่อเีมลใบจองทวัร ์หรอื ตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ทีเ่บอร ์02-559-2555  และ

แจง้ชือ่ ของผูเ้ดนิทางถกูตอ้งตามตวัสะกด ตรงตามหนังสอืเดนิทาง หรอืหนา้พาสปอตร ์ทีต่อ้งมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 
เดอืน  รวมถงึท าการช าระคา่มดัจ าและเทา่น้ัน มฉิะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจอง โดยไม่แจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

**กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง   หากมกีารยกเลกิภายหลงั 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมด คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระ 45 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
 



เงอืนไขการยกเลิก / เปล่ียนผู้เดินทาง   

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ ์กต็่อเมือ่ไดส้ว่อเีมลแ์จง้การยกเลกิกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
   (ยดึตามวนัทีไ่ดร้บัอเีมล)์ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46 วนัขึน้ไป คนืเงินท ัง้หมด  
- ยกเลกิการเดนิทาง 31 – 45 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  26 – 30 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 – 25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืรา่งกายไม่สามารถเดนิทางไดใ้นชว่งเวลาทีจ่องได ้ การยกเลกิการเดนิทางหรอื
เลือ่นการเดนิทาง จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ที ่ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนพิจารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่
ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ ค่าธรรมเนียมการว่างมดัจ า  ตั๋วเครือ่งบนิ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ถา้ม ี
3.กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฎเิสธการเขา้ - ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่า กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่ง วนัหยุด หรอืเทศกาล ท ัง้ไทยและญีปุ่่น เชน่ ตรุษจนี ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ชว่งซากุระ ,ชว่งใบไม ้
เปลีย่นส,ี วนัหยุดยาว เป็นตน้ บรษิทัไดม้ีการการนัตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมีเงอืนไขกบัทางสายการบนิ รวมทัง้เทีย่วบนิพิเศษ  บรษิทั
ขอสงวนไม่คนืเงนิค่ามดัจ า  หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด  
5.กรณีช าระคา่ทวัรม์ดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง  และคนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้ทาง
บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ
เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
3.เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4.รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึงหลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ 
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมสีิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ หรเือกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิทั ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน   รวมทัง้บรษิทั ฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 
5.มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
6.เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
เงือ่นไขการช าระเงนิ   :กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทาง15 วนั 
การยกเลกิ : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็น
ส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ  /หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / การน าสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเทีย่วบนิ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 
บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่น ตัง้แต่วนัที ่1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซึง่ไม่ตอ้งท าวซีา่ แต่ท่านจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ญีปุ่่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะพ านักในประเทศ
ญีปุ่่นเป็นเวลาไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อ

การพ านักระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


