
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

HOKKAIDO HAKODATE SNOW FESTIVAL 6D 4N

โดยสายการบนิไทย [TG] 



 

  

 

 

HILIGHT  
 
 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023  คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี 
 หบุเขานรกจิโกกดุานิ  กิจกรรมลานสกี Sapporo Kokusai  
 นัง่กระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ  ชมงานประดบัไฟทะเลสาบโทยะอิลมูิเนชัน่ 2023 
 ภเูขาไฟโชวะชินซนั  บฟุเฟ่เมนปู ูแบบไมอ่ัน้ 
 นัง่กระเช้าอซูุซงั  แช่น า้แร่ธรรมชาติ 2 คืน 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเสะ) 
(TG670 23.55-08.20+1) 

    

2 
ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ 
– เมืองฮาโกดาเตะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจิ - นัง่
กระเช้าชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

✈ 🍽 🍽 

HEWITT RESORT 
HAKODATE [♨]  
หรือเทียบเทา่ 

3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – นัง่
กระเช้าอซูซุงั – ฟาร์มหมีสนี า้ตาล - ทะเลสาบโทยะ – ชมงาน
ประดบัไฟทะเลสาบโทยะอิลมูิเนชัน่ 2023 – แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

🍽 🍽 🍽 

TOYA MANSEIKAKU 
HOTEL  

หรือเทียบเทา่ [♨] 

4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคิ
ตาอิชิ – กิจกรรมลานสกี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เมืองซปัโป
โร – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023 – บฟุเฟ่เมนปู ูแบบ
ไมอ่ัน้ 

🍽 🍽 🍽 

ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินแหง่พระพทุธเจ้า – โมอายแหง่เมืองฮอก
ไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ร้านจ าหนา่ยของ
ฝาก – ช้อปปิง้ JR TOWER – ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ 

🍽 อิสระ อิสระ 

ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

6 
ซปัโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภมูิ) 
(TG671 10.00-15.50) 

🍽 ✈  

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 72,900.-  เส้นทางการเดินทาง 



 

  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) (TG670 23.55-08.20+1) 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 670 (สายการบินมีบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ 

– เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจ ิ– น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
08.20 น. เดินทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบทสึ  เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 

(Jigokudani) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวา่

หบุเขานรกนัน้ เพราะที่น่ีมีทัง้บอ่โคลนและบอ่น า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณที่มีควนัร้อนๆ พวยพุง่ขึน้มา

อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหบุเขาจะมีสญัลกัษณ์

เป็นยกัษ์สแีดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มาเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของที่น่ีไมว่า่จะเป็น

ร้านขายของที่ระลกึห้องน า้จะมีปา้ยตา่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 



 

  

 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตอนใต้สดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้

อดีตได้เป็นเมืองทา่ที่มีการค้าขายกบัชาวตา่งชาติฝ่ังตะวนัตก ซึง่ท าให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึง่เรา

จะพบเห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริม

ทา่เรือ ถนนหนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปดู้วยหิน ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสยีงตามสายให้ได้ยินทัว่เมือง 

เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุง่ตรงสูท่า่เรือ ถนนเหลา่นีเ้ป็นท่ีนิยม

ในหมู่ผู้ รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณ์และมีภูมิทศัน์อนัหลากหลายเมื่อครัง้

อดีตได้เป็นเมืองทา่ที่มีการค้าขายกบัชาวตา่งชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโก

ดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยูริ่มเนินเขา 

 



 

  

 

 
  

 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมือง ที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ด้านเป็นคอ

คอดกระ เมื่อยามค ่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าให้เห็นแสงระยิบระยบัและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยาม

ค ่าคืนอนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแหง่คือ ภเูขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภเูขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 

 



 

  

 

  

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HEWITT RESORT HAKODATE หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

 

 



 

  

 

 

วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – น่ังกระเช้าอูซุซัง – ฟาร์ม

หมีสีน า้ตาล - ทะเลสาบโทยะ – ชมงานประดับไฟทะเลสาบโทยะอิลูมิเนช่ัน 2023 – แช่

น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ช่ือของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ ง ที่มีทัง้แบบสดและแบบแห้งหรือจะ

เป็นผลไม้ขึน้ช่ือตามฤดกูาลและผกัพืน้เมืองหลากหลายชนิด 

 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสินค้าของเมือง 

แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถกูสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถกูไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1970 

แตย่งัคงเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

 



 

  

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่

ของภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหมท่ี่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึง่ระเบิด

ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น 

“อนสุรณ์ทางธรรมชาติแหง่พิเศษ” พร้อมบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

 

 



 

  

 

 น าท่าน น่ังกระเช้าอูซุซัง ขึน้ไปยงัยอดเขาอซูุ เพื่อชมวิวทิวทศัน์จากด้านบน จากจุดนีเ้ราสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ 
และ ภเูขาไฟโชวะชินซงัได้อยา่งชดัเจน จากสถานีด้านบนหากเดินต่อไปทางด้านใน ก็จะสามารถเดินไปถึงปากปลอ่งภเูขา
ไฟอซูุได้อีกด้วย (หากหิมะปกคลมุหนาแนน่ ทางสถานีจะปิดทางเดิน) 

 ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจ้าหมีตวั
เล็กๆไปจนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่นี่ไม่ดรุ้ายเพราะหมีที่นี่ได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักนา่
เอ็นด ูน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง 
และแอปเปิล้ ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารส าหรับน้องหมี 
 

 
 ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ในเมืองโทยะ เเละเป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มี

ความส าคญั เป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเที่ยว เป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการ

เป็นปากปล่องภูเขาไฟดัง้เดิม เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะ ในช่วงฤดูหนาวนัน้น า้ใน

ทะเลสาบจะไม่จบัตวักนัเป็นน า้เเข็งเเต่ เพราะมีอณุหภมูิที่ค่อนข้างสงู โดยกลางทะเลสาบจะมีเกาะขนาดเล็กๆ ตัง้อยู่ตรง

กลาง ช่ือวา่ เกาะนากาจิมะ  



 

  

 

 
 ชมงานประดับไฟทะเลสาบโทยะอิลูมิเนชั่น 2023 ในช่วงฤดูหนาว ทะเลโทยะมีการประดบัประดาด้วยหลอดไฟ

จ านวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนริมฝ่ังทะเลสาบโทยะ นอกจากนีย้งัมีอุโมงค์ที่ประดบัไฟ สว่างไสวระยิบระยบัไปตลอด

ระยะทางราว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จ านวนกวา่ 400,000 ดวงนี ้

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 
ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า   

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

 
 

วันที่ 4 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – กิจกรรมลาน

สกี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เมืองซัปโปโร – เทศกาล Sapporo Snow Festival 

2023 – บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อัน้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแหง่นี ้

สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้

เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้าง

ถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 



 

  

 

 
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น 

โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง 

 
 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จดุประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุน่ให้

เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มี



 

  

 

ช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ

ของโรงงานแหง่นีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเที่ยวด้วย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 
 อิสระกิจกรรม ลานสกี ให้ทกุท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคน

ทางบ้าน เช่นหากทา่นต้องการเล่น เลื่อนหิมะ **ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี, ค่าคอร์สในการเล่น

กิจกรรม และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 

 

 
 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่



 

  

 

มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนท่ีทา่นรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากติดไม้ติด

มือกลบับ้านได้ 

 
 

 
  

 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023 เทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ของซปัโปโรกลบัมาจัดอีกครัง้  หลงัสถานการณ์โควิท

คลี่คลายลง โดยในปี 2023 งานขึน้ใน วนัที่ 4 - 11 กุมภาพนัธ์ 2566 (ครัง้ที่ 73) ภายในงานจะได้พบกบั การจัดแสดงผล

งานการแกะสลกัหิมะ และประติมากรรมน า้แข็ง โดยมีพืน้ที่การจดังานเทศกาลแบ่งออกเป็นโซน ได้แก่ Odori Site สวนโอ

โดริ (Nishi 1-chome ถึง Nishi 10-chome) / Susukino Site ย่าน Susukino (Ekimae-dori จาก Minami 4- jo Dori ถึง 



 

  

 

Minami 7-jo Dori) ไฮไลท์ อยู่ที่ประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่จ านวน 5 ชิน้ ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเทศกาลหิมะซปัโปโร 

รวมถึงงานประติมากรรมหิมะขนาดเลก็และขนาดกลางให้ได้เที่ยวชมกนั 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ขาปูยกัษ์และเนือ้สัตว์ชนิดต่างๆ แบบไม่อัน้ 

 

 
ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่า 



 

  

 

 

  

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด –  MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO – ร้านจ าหน่ายของฝาก – ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิง

ทานุกโิคจ ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่

มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวิต

ของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เร่ิมตัง้แตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วนัเซ็ตสบึนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็น

ต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย 

 

 



 

  

 

 

 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao 

ando สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1500 ตนั ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะรู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า 

(makomanai takino reien) สร้างขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูปปัน้หินโมอายขนาด

ใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยูจ่ านวนมาก 

 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 

ตัง้อยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือน

เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่

นัง่ และร้านจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 



 

  

 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ร้านจ าหน่ายของฝาก ร้านจ าหนา่ยของฝากของที่ระลกึ ที่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสนิค้าลดราคามากมาย 

ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้สนิค้าภายในร้าน 

 ช้อปป้ิง JR TOWER แหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้  เช่น ร้าน BIC CAMERA 

จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชั่นวยัรุ่นอื่นๆ อีก

มากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑ์ราเมน เป็นแหลง่รวมราเมนช่ือดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด  



 

  

 

 
 ช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นยา่นช้อปปิง้เก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกวา่ 100 ปี จดุเดน่ของยา่นนีค้ือการ

สร้างหลงัคาที่คลมุทัว่ตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะ เข้าก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อยา่งสบายใจ นอกจากนีย้งัมี

ร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรสว่นสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดงัอย่าง Uniqlo, 

New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน 

Donkiที่มีขายทุกอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี

ร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยูด้่วย 

 



 

  

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

  

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (TG671 10.00-15.50) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
10.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.50 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

  

 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

- กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

HOKKAIDO HAKODATE SNOW FESTIVAL 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

03-08 ก.พ.2566 72,900 72,900 69,900 83,800 47,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

  

 

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไปแล้ว   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) , ห้องพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และห้องพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ด้อยูใ่นชัน้เดียวกนั หรือ อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัห้องพกัแบบ แยก 2 
ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ (ทา่นจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบสว่นตา่งของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านต้องช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 



 

  

 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซา่ ผู้ เดินทางจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรับสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญี่ปุ่น 
 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสทิธ์ิส ารองท่ีนัง่ เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีอยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 



 

  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่ทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่ อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  



 

  

 

1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

  

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
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 

 

 

 


