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HOKKAIDO SNOW FEST ICEBREAKER 6D 4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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HILIGHT  
 

 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023  ลอ่งเรือตดัน า้แข็ง 

 เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว   ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน 
 กิจกรรมลานสกี ชิกิไซโนะ โอกะ  คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี 

 นัง่กระเช้าชมวิวเมืองซปัโปโร   บฟุเฟ่เมนปู ูแบบไมอ่ัน้ 
 ช้อปปิง้ JR TOWER  ถนนทานกิุโคจิ  แชน่ า้แร่ธรรมชาต ิ2 คืน 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) (TG670 23.20-08.20)     

2 ซปัโปโร ( สนามบนิชิโตเสะ) – หมูบ้่านราเมงอาซาฮิคาวา่ – สวนสตัว์อาซาฮยิามา่ – ชม
ขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว – แช่น า้แร่ธรรมชาติ ✈ 🍽 🍽 

SOUNKYO KANKO 

หรือเทียบเทา่ [♨] 

3 ล่องเรือตัดน า้แข็ง – น า้ตกกิงกะ – น า้ตกริวเซ – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – แช่
น า้แร่ธรรมชาติ  🍽 🍽 🍽 

LA VISTA FURANO 
HOTE [♨] 
หรือเทียบเทา่ 

4 
กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023 – บฟุเฟ่เมนูป ู
แบบไมอ่ัน้ 

🍽 🍽 🍽 

SUSUKINO 
GRANBELL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

5 

ศาลเจ้าฮอกไกโด – Mt.moiwa นัง่กระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ช้
อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  ร้านจ าหน่ายของฝาก – ช้

อปปิง้ JR TOWER – ช้อปปิง้ทานกุิโคจิ  
🍽 อิสระ อิสระ 

SUSUKINO 
GRANBELL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

6 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-

15.00) 
🍽 ✈  

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 73,900.-  เส้นทางการเดนิทาง 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชิโตเสะ) (TG670 23.55-08.20+1) 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 670 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 ซัปโปโร ( สนามบนิชิโตเสะ) – หมู่บ้านราเมงอาซาฮคิาว่า – สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า – ชม

ขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวิน – เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อย
แล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของเกาะฮอกไกโด รองจากนครซปัโปโระมีร้านค้าท่ีขายข้าวและผกัท่ีปลกูได้ในเมือง และยงัมีร้านขาย

อาหารทะเลตัง้อยูม่ากมาย การคมนาคมสมบรูณ์แบบ ท าให้แต่ละปีมีผู้มาท่องเท่ียวกว่า 5 ล้านคนจากทัง้ในและต่างประเทศ 
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 ราเมนต้นต ารับแท้สไตล์ฮอกไกโดท่ี หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการ

กล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ้่านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 

ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขัน้เทพไว้ในท่ีเดียว ในประเทศญ่ีปุ่ นจะแบง่ประเภทราเมนตามสตูรทัง้หมด 4 สตูร 
ได้แก ่ชิโอะราเมน (ราเมนผสมเกลือในน า้ซุป) โชยรุาเมน (ราเมนผสมซีอิ๊วญ่ีปุ่ น) มโิซะราเมน ต้นก าเนิดมาจากฮอกไกโด (ผสมเต้าเจีย้วญ่ีปุ่ นในน า้ซุป) ทงคตัซึรา

เมน (ราเมนกระดกูหมสีูขาวครีม) นอกจากนีย้งัแบง่ตามสตูรของแต่ละท้องถิ่น เช่น ซปัโปโรราเมน, ฮาคาตะราเมน เป็นต้น 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (CASH BACK) 
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัว์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จดุเด่นของสวนสตัว์แห่งนี ้คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนก

เพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดมแก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ท าให้เราสามารถเห็นสตัว์ท่ีอาศยัอยูใ่นขัว้โลกอยา่งใกล้ชิด ในช่วงฤดูหนาวป็น

ช่วงท่ีเหมาะแก่การท่ีเดินทางมาชมการจดัแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวนิ อีกทัง้นีย้งัมีสตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะ

เครนท่ีตอนนีห้าชมได้ยาก เน่ืองจากตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 
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 เทศกาลน า้แขง็โซอุนเคียว (Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน า้แข็งประจ าปีของโซอนึเคียวเป็นเทศกาลน า้แข็งท่ีมีช่ือเสียงของฮอกไกโด จะพบ
กับการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน า้แข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีกทัง้ยงัมีสิ่งท่ีน่าสนใจก็คือความแตกต่างของการเกาะตัวของ

น า้แข็งท่ีแกะสลักซ า้ไปมาหลายครัง้เพ่ือสร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยความปราณีต การชมเทศกาลน า้แข็งในช่วงกลางวนักบักลางคืนจะมีความแตกต่างกัน ตอน

กลางวนัน า้แข็งจะสะท้อนกบัแสงแดดเป็นสีขาวอมฟ้า ในช่วงตอนกลางคืนน า้แข็งสะท้อนแสงไฟสีรุ้ง 

 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  SOUNKYO KANKO หรือเทยีบเท่า [♨] 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 3 ล่องเรือตัดน า้แข็ง – น า้ตกกิงกะ – น า้ตกริวเซ – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส –  

แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ล่องเรือตัดน า้แข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน า้แข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านักท่องเท่ียวไปชมก้อนน า้แข็งท่ีลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดู

หนาวเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสตัว์ทะเลท่ีมาจากฝ่ังทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และ

แมวน า้ลายจดุ เดิมเรือนีใ้ช้เพ่ือส ารวจน า้มนัในรัฐอลาสก้า เร่ิมน ามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง1 ชัว่โมง **
เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครัง้ก่อนเดินทาง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัดน า้แข็งมี 2 จุดที่สามารถชมได้ คือที่จุดมอนเบ็ทสึ

ท่าเรือกะนิงโกะสเตช่ัน และที่อะบะชริิท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล** 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น า้ตกกิงกะมีช่ือเรียกอีกช่ือว่าน า้ตกทางช้างเผือก มีต้นน า้อยูใ่นภเูขาโซอุนเคียว จดุเด่นของน า้ตกกิงกะคือ ธารน า้ตกท่ีไหลลงมาจากหน้าผาเป็นเส้นเล็กไขว้กนัไป

มาคล้ายเส้นด้ายสีขาว ส่วนในฤดหูนาวน า้ตกจะกลายเป็นน า้แข็ง น า้ตกกิงกะเป็น 1 ใน 2 ของน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงของหมูบ้่านโซอนุเคียว น า้ตกริวเซ ตัง้อยูไ่มไ่กลจาก

น า้ตกกิงกะ เป็นน า้ตกมีความสูงประมาณ 90 เมตร น า้ตกริวเซมีอีกช่ือหนึ่งว่าน า้ตกดาวตก เน่ืองจากสายน า้เส้นใหญ่ท่ีไหลลงมาจากชะง่อนผานัน้เมื่อต้องกับ

แสงอาทิตย์จะแลดูงดงามคล้ายกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้านัน่เอง น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ  ได้ช่ือว่าเป็นน า้ตกคู่สามีกบัภรรยาแห่งอทุยานแห่งชาติได

เซ็ทสึซงั 
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หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าท่ีเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วย

ร้านค้า 15 ร้าน ท่ีจ าหน่ายสนิค้าแบบออริจินลัของท้องถิ่น ตัง้อยูใ่จกลางหมูบ้่าน ร้านค้าต่างๆ จะอยูไ่มไ่กลกนัมาก ท าให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่านกลางป่า คล้ายหมูบ้่าน

ในเทพนิยาย 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
ที่พัก 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม LA VISTA FURANO HOTE [♨] หรือเทยีบเท่า 
หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 4 กจิกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี 

– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023 – เมนูขาปูยักษ์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ มีกิจกรรมมากมานให้ท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็น. Snow mobile, Snow 

Rafting, Snow shoes, Ice Fishing, Dog Sledding 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขน
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ถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้าง

ถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 
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 พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของพิพธิภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือ

เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง 

 
  

 โรงเป่าแก้วคิตาอิช ิมีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ปา้หมายของการเป่า

แก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่

มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนกัท่องเท่ียวด้วย 
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 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2023 เทศกาลหิมะท่ียิง่ใหญ่ของซปัโปโรกลบัมาจดัอีกครัง้ หลงัสถานการณ์โควิทคล่ีคลายลง โดยในปี 2023 งานขึน้ใน 
วนัท่ี 4 - 11 กมุภาพนัธ์ 2566 (ครัง้ท่ี 73) ภายในงานจะได้พบกบั การจดัแสดงผลงานการแกะสลกัหมิะ และประติมากรรมน า้แข็ง โดยมีพืน้ท่ีการจดังานเทศกาลแบง่

ออกเป็นโซน ได้แก่ - Odori Site สวนโอโดริ (Nishi 1-chome ถึง Nishi 10-chome) / Susukino Site ย่าน Susukino (Ekimae-dori จาก 

Minami 4-jo Dori ถึง Minami 7-jo Dori) ไฮไลท์ อยู่ท่ีประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่จ านวน 5 ชิน้ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเทศกาลหิมะซปัโปโร รวมถึงงาน
ประติมากรรมหิมะขนาดเล็กและขนาดกลางให้ได้เท่ียวชมกนั 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ขาปูยักษ์และเนือ้สัตว์ชนิดต่างๆ แบบไม่อัน้ 
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ที่พัก 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUSUKINO GRANBELL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

  

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด –  MT.MOIWA น่ังกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ –  

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

ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอก
ไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิ ถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ง้  เ ร่ิมตัง้แต่การมาสักการะในวันปี

ใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิ ธี สมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย  
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 น่ังกระเช้าขึน้สู่ภูเขาโมอิวะ (Mt.moiwa) เป็นจดุชมวิวยอดฮิตของเมืองซปัโปโร่ โดยภูเขาแห่งนีข้ึน้ช่ือมากกบัการเป็นจุดชมวิวเมืองท่ีดีงามแบบสุดๆ ไมว่่าจะ
เป็นช่วงกลางวนั หรือ ช่วงกลางคืนท่ีจะสวา่งไสวด้วยแสงไฟจากตวัเมือง นอกจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีนิยมมาชมวิวท่ีนีแ้ล้ว ชาวเมืองซปัโปโร่นัน้ยงันิยมมาท่ีนี ้ใน

ฐานะ “สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของคนรัก” 
 

 
  

 ตลาดปลานิโจ (Nijo Ichiba) ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดยอดนิยมของทัง้คนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศตลาดปลา
ญ่ีปุ่ น และเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ ตามอธัยาศยั 
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 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ท่ีเมือง Kita-

Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆ

กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 

 
  
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

 ร้านจ าหน่ายของฝาก ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลกึ ท่ีอยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าภายในร้าน 
 ช้อปป้ิง JR TOWER แหล่งท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ เช่น ร้าน BIC CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่นอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑ์
ราเมน เป็นแหล่งรวมราเมนช่ือดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยูร่วมกนัท่ีน่ี ให้นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบราเมนได้ลิม้รสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อยา่งจใุจ 
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 ช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นช้อปปิง้เก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกวา่ 100 ปี จดุเด่นของยา่นนีคื้อการสร้างหลงัคาท่ีคลมุทัว่ตลาด ไมว่่าจะ

ฝนตก แดดออก พายหุิมะ เข้าก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อยา่งสบายใจ นอกจากนีย้งัมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มี

ทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทุกอย่างราคา 

100 เยน รวมไปถึงร้าน Donkiท่ีมีขายทุกอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถกูจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดังๆ
หลายร้านคอยให้บริการอยูด้่วย 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ที่พัก 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUSUKINO GRANBELL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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

 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบนิชิโตเซะ 

 ถึง สนามบนิชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 671 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

HOKKAIDO SNOW FEST ICEBREAKER 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 
พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

02- 07 ก.พ. 66 73,900 73,900 70,900 84,800 48,900 
04- 09 ก.พ. 66 73,900 73,900 70,900 84,800 48,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                           หนา้ 22 จาก 26 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี     ค่าจ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)   ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ   

- กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดนิทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านัน้  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเตมิก่อนออกต๋ัวโดยสาร  

- การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีท่ีลกูค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทกุครัง้  เพ่ือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้

ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตัว๋ไปแล้ว   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ ( Twin / 
Double ) และห้องพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั **ในกรณีท่ีทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + 1 
ท่ีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก  แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ 
[1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิ 
ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
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มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 

ข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ซึ่งลกูค้าต้องช าระส่วนต่างเพิ่ม 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางที่สนามบนิต้นทาง  
ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพึงพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดนิทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญ่ีปุ่ น 

 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนัง่ เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมมี่เง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สิทธ์ิการ
จองแก่ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีอยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่ น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไมส่่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบนิ 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดนิทาง (Passport) ของผู้เดนิทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้า
หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของทาง บริษัท ดังนี ้วันจันทร์  ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท  
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** กรุณาศึกษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของท่าน เน่ืองจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ 

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัท์ไมว่่ากรณีใดๆ) 
กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ื อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการ

ขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อยา่งใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ  หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนด

อัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ทัง้หมด เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ือง 
ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋ว
เคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมดัจ าที่นัง่บตัร
โดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พกั  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  เป็นต้น ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบนิมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดท่ีช าระแล้ว ไมว่่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงนิค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็ม

จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้ส้ิน ** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับ
อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 

9. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะ
มีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อยา่ง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่ไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไมม่ีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมไิด้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบนิ ต้องมีขนาดบรรจภุัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านัน้  
2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สัตว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี ้หาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราท่ีสงูมาก 
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