
 

 

 

 

 



 

 

 

JAPAN 
Hokkaido Ice Fall Festival ล่องเรอืตัด

น้ำแข็ง 
โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 

กํำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน ท่ำนละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่ำนละ 

ก.พ. – ม.ีค. 66 59,900.- 10,900.- 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท  

รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค่ำ โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชโิต
เสะ) (TG670 : 23.20-08.20) 

    

2 ซปัโปโร (สนามบินชโิตเสะ) – หมูบ่า้นราเมงอาซาฮิคาวา่ 
– สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ – ชมขบวนเดินพาเหรดนก
เพนกวิน – เทศกาลน้าแขง็โซอุนเคียว Ice Fall Festival 
2023 – แชน่้าแร่ธรรมชาติ 

   
HOTEL TAISETSU [♨] 

หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

3 ล่องเรือตัดน้าแขง็ – น้าตกกิงกะ – น้าตกริวเซ – เมอืงฟรุา
โน ่– นงิเก้ิลเทอเรส – แชน่้าแร่ธรรมชาติ    

LA VISTA FURANO HOTE [♨] 

หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

4 กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ - เมืองโอตารุ - คลองโอ    MERCURE SAPPORO HOTEL 



 

 

ตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - บุฟ
เฟเ่มนปูู แบบไมอ้ั่น 

หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

5 อิสระท่องเท่ียวในเมอืงซปัโปโร 
 อิสระ อิสระ 

MERCURE SAPPORO HOTEL 

หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

6 ซปัโปโร (สนามบินชโิตเสะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณ
ภมู)ิ (TG671 : 10.00-15.00) 

    

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเสะ) (TG670 : 23.20-

08.20) 

20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่ ให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 (สำยกำรบิน

มบีรกิำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันทีส่อง ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเสะ) – หมู่บ้ำนรำเมง อำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – 

ชมขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน – เทศกำลน้ำแข็งโซอุนเคียว Ice Fall Festival 

2023 – แช่น้ำแรธ่รรมชำติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สํำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้

นํำอำหำรสด จํำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญีปุ่่นหำกฝ่ำฝืนมโีทษจับปรบัได้] 

 เดินทางสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะฮอกไกโด รองจากนครซัปโปโระ

มีร้านค้าท่ีขายข้าวและผักท่ีปลูกได้ในเมือง และยังมีร้านขายอาหารทะเลต้ังอยู่มากมาย การคมนาคม

สมบูรณ์แบบ ท าให้แต่ละปีมีผู้มาท่องเท่ียวกว่า 5 ล้านคนจากท้ังในและต่างประเทศ 



 

 

 

 

ราเมนต้นต ารับแท้สไตล์ฮอกไกโดท่ี หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำ (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 

โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าท้ัง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนท่ี

รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในท่ีเดียว ในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งประเภทราเมนตามสูตรท้ังหมด 4 สูตร ได้แก่ ชิโอะราเมน (ราเมน

ผสมเกลือในน้าซุป) โชยุราเมน (ราเมนผสมซีอ๊ิวญี่ปุ่น) มิโซะราเมน ต้นก าเนิดมาจากฮอกไกโด (ผสมเต้าเจ้ียวญี่ปุ่นในน้าซุป) 

ทงคัตซึราเมน (ราเมนกระดูกหมูสีขาวครีม) นอกจากน้ียังแบ่งตามสูตรของแต่ละท้องถ่ิน  

รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเมน (CASH BACK) (มื้อที ่1)  

สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งน้ี คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงจะมีการแสดงขบวน

เดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหน่ึงก็คือ โดมแก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีข้ัวโลกและหมาป่า ท าให้เราสามารถเห็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในข้ัวโลก

อย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงท่ีเหมาะแก่การท่ีเดินทางมาชมการจัดแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกท้ังน้ียังมีสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอก

ไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนท่ีตอนน้ีหาชมได้ยาก เน่ืองจากตอนน้ีได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 



 

 

 

เทศกำลน้ำแข็งโซอุนเคียว (Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน้าแข็งประจ าปีของโซอึนเคียวเป็นเทศกาลน้าแข็งท่ีมีช่ือเสียงของฮอกไก

โด จะพบกับการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน้าแข็ง ซ่ึงมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีกท้ังยังมีสิ่งท่ีน่าสนใจก็คือความแตกต่าง

ของการเกาะตัวของน้าแข็งท่ีแกะสลักซ้าไปมาหลายคร้ังเพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยความปราณีต การชมเทศกาลน้าแข็งในช่วงกลางวันกับ

กลางคืนจะมีความแตกต่างกัน ตอนกลางวันน้าแข็งจะสะท้อนกับแสงแดดเป็นสีขาวอมฟ้า ในช่วงตอนกลางคืนน้าแข็งสะท้อนแสงไฟสีรุ้ง 

 

รบัประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่2) 



 

 

HOTEL TAISETSU HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรอืตัดน้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกรวิเซ – เมืองฟุรำโน่ – นิงเก้ิลเทอเรส – แช่น้ำแรธ่รรมชำติ 

รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่3) 

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง โดยเรือจะว่ิงตัดทะเลน้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านักท่องเท่ียวไปชมก้อนน้าแข็งท่ีลอยมาจากข้ัวโลกเหนือ 

ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสัตว์ทะเลท่ีมาจากฝ่ังทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ 

(STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้าลายจุด เดิมเรือน้ีใช้เพื่อส ารวจน้ามันในรัฐอลาสก้า เร่ิมน ามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวต้ังแต่ปี 2004 การ

ล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง1 ช่ัวโมง **เน่ืองจำกเป็นช่วงไฮซซ่ัีน จะระบุประเภทของเรอืและท่ำเรอือีกครั้งก่อนเดินทำง ท้ังนี้จุดข้ึนเรอื

ตัดน้ำแข็งม ี2 จุดทีส่ำมำรถชมได้คือทีจุ่ดมอนเบ็ทสึท่ำเรอืกะนิงโกะสเตชั่น และทีอ่ะบะชิรท่ิำเรอืออโรรำ่ เทอรม์ินอล** 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่4) 

น้ำตกกิงกะมีช่ือเรียกอีกช่ือว่าน้าตกทางช้างเผือก มีต้นน้าอยู่ในภูเขาโซอุนเคียว จุดเด่นของน้าตกกิงกะคือ ธารน้าตกท่ีไหลลงมาจากหน้าผาเป็น

เส้นเล็กไขว้กันไปมาคล้ายเส้นด้ายสีขาว ส่วนในฤดูหนาวน้าตกจะกลายเป็นน้าแข็ง น้าตกกิงกะเป็น 1 ใน 2 ของน้าตกท่ีมีช่ือเสียงของหมู่ บ้านโซอุน



 

 

เคียว น้ำตกรวิเซ ต้ังอยู่ไม่ไกลจากน้าตกกิงกะ เป็นน้าตกมีความสูงประมาณ 90 เมตร น้าตกริวเซมีอีกช่ือหน่ึงว่าน้าตกดาวตก เน่ืองจากสายน้าเส้น

ใหญ่ท่ีไหลลงมาจากชะง่อนผาน้ันเม่ือต้องกับแสงอาทิตย์จะแลดูงดงามคล้ายกับดวงดาวท่ีก าลังตกมาจากฟากฟ้าน่ันเอง น้าตกกิงกะและน้าตกริวเซ  

ได้ช่ือว่าเป็นน้าตกคู่สามีกับภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง 

 

เมืองฟุรำโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการ

เกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา หน้าหนาวจะสวยมาก เมืองท่ีต้ังอยู่ในกลางเกาะฮอกไก

โด 

หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเก้ิลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าท่ีเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซ่ึงประกอบด้วย

ร้านค้า 15 ร้าน ท่ีจ าหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถ่ิน ต้ังอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านกลาง

ป่า คล้ายหมู่บ้านในเทพนิยาย 



 

 

 

รบัประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่5) 

LA VISTA FURANO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี– โรงเป่ำ

แก้วคิตำอิชิ – เมืองซัปโปโร – รำ้นจํำหน่ำยขจองฝำก – บุฟเฟเ่มนูปู แบบไม่อ้ัน 

รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่6) 

อิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับ กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะ โอกะ มีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็น. Snow Mobile, Snow 

Rafting, Snow Shoes, Dog Sledding  

** รำยกำรนี ้รวมอัตรำค่ำคอรส์ในกำรเล่นกิจกรรม และ เครื่องเล่นภำยในลำนสกีตำมทีกํ่ำหนด ** 



 

 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่7)  

เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลอง

แห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดัง แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 

  



 

 

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหน่ึงในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์กล่อง

ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง 

 

 โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้ว

เพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรง

เป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด โดยก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมี

อยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งน้ี 

 รำ้นจํำหน่ำยของฝำก ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลด

ราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าภายในร้าน 

ค่ำ รบัประทำนอำหำรค่ำ ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่8)  

บุฟเฟ่ต์ปิ้ งย่ำง ขำปูยักษ์และเน้ือสัตว์ชนิดต่ำงๆ แบบไม่อ้ัน 

ทีพ่ัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันทีห่้ำ อิสระท่องเทีย่วในเมืองซัปโปโร 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่09) 

 ให้ท่ำนได้อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร แหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมาย รวม

ไปถึงทีเ่ทีย่วจุด Check in ต่ำงๆมำกมำย อำทิเช่น  

ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งน้ีต้ังอยู่ท่ีซัปโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโต

ถือเป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมี



 

 

ความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซ้ึง เร่ิมต้ังแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัด

เป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่า

มาเยี่ยมทักทาย 

 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ หรอื Hill of the Buddha ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ท่ีถูกออกแบบโดย 

Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้าหนักมากถึง 1500 

ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะรู้สึกได้ถึงความงดงาม

ของหิมะท่ีขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากน้ันน า

ท่านชม โมอำยแห่งเมืองฮอกไกโด หรือท่ีเรียกว่า (makomanai takino reien) สร้างข้ึนในปี 1982 มีเน้ือท่ี

ท้ังหมด 1,8000,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูปป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ต้ังตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวนมาก 

 



 

 

 MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไก

โด ต้ังอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซะ 

เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้า

ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีน่ัง และร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถ่ิน

ประจ าจังหวัดฮอกไกโด 

 

 ถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านน้ี

คือการสร้างหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะ เข้าก็สามารถมาเดินช้อปป้ิงได้อย่าง

สบายใจ นอกจากน้ียังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีท้ัง

เสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลาดไม่ได้

เลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน Donkiท่ีมีขายทุกอย่างต้ังแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไป

ถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้านคอย

ให้บริการอยู่ด้วย 



 

 

 

* เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินอย่ำงเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิำรอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ* 

ทีพ่ัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันทีห่ก ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-15.00) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่10) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 

 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 (สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

  



 

 

 

อัตรำค่ำบรกิำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

Hokkaido Sounkyo IceFallFestival ล่องเรอืตัดน้ำแขง็  

6 วัน 4 คืน โดยสำยกำรบินไทย (TG) 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 
พักเดีย่ว รำคำไม่รวมต๋ัว 

27 ก.พ. 66 – 04 ม.ีค. 66 59,900.- 10,900 44,900 

28 ก.พ. 66 – 05 ม.ีค. 66 59,900.- 10,900 44,900 

04 – 09 ม.ีค. 66 59,900.- 10,900 44,900 

06 – 11 ม.ีค. 66 59,900.- 10,900 44,900 

 
รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท  

รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 
 

**โปรแกรมอำจมกีำรสลับสับเปลีย่นหน้ำงำนโดยคํำนึงถึงประโยชน์ลูกค้ำเป็นสํำคัญ** 
 

 
รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

หัวหน้ำทัวรท์ีดู่แลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 



 

 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 

 

  



 

 

 

อัตรำค่ำบรกิำรรวม 

1.อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่ำต๋ัวโดยสำรเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการ

ทัวร์ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ัง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดํำเนินกำรล่วงหน้ำก่อน

เดินทำง 7 วัน 

และ หำกมีต้องกำรชํำระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดํำเนินกำรที่เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน ณ วัน

เดินทำง ด้วยตัวท่ำนเอง เท่ำน้ัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หำกต้องกำรเล่ือนวันเดินทำง

กลับก่อน (หรือหลัง) ท่ำนจะต้องชํำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ

เพิ่มเติมก่อนออกต๋ัวโดยสำร  

- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตำมที่สำยกำรบินเป็นผู้กํำหนด ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไป

จัดกำรได้แต่อย่ำงใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสำรเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้า

ทุกคร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่ำทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  



 

 

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้อง

เด่ียว (Single) , ห้องพักคู่  (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ัน

เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทาง

โรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 

ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัว

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรม

ทัวร์   

1.3 ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่่องเทีย่ว และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้ำหน้ำทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่ำน้ำหนักสัมภำระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภำระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่ม

เป็นสิทธิของสายการบิน 

ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) 

x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่า

มาตรฐานได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ 

ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระ

น้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุก

กรณี 

1.7 ค่ำประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  



 

 

** ลูกค้าท่านใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 

หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เฉพำะค่ำบรกิำร 

 

 

 

อัตรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

1.  ค่ำทํำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมี

น้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่ำภำษีน้ำมัน ทีส่ำยกำรบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้อง

ช าระส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ท่ำน ซ่ึงต้องชํำระ ณ วันเดินทำงทีส่นำมบินต้นทำง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ

ในบริการ 

5.  ไม่รวมค่ำตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง มใีบรบัรองผลกำรตรวจเป็นภำษำอังกฤษตำม

แบบฟอรม์ของทำงญีปุ่่น 

 

เง่ือนไขกำรให้บรกิำร 

 

เง่ือนไขกำรจอง กำรชํำระเงิน และกำรยกเลิก 
 



 

 

1.  กำรทํำกำรจอง และ กำรชํำระค่ำบรกิำร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 36 ชม หลังจำกทํำกำรจอง พร้อมจัดส่งเอกสำรกำร

จองมำยังบรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้ำทํำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 20 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บค่ำทัวรเ์ต็มจํำนวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทำง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับ

ถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสํำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงอีเมลล์ 

พรอ้มท้ังส่งรำยชื่อสํำรองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า 

ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณำตรวจสอบหนังสือเดินทำง (Passport) ของผู้เดินทำง จะต้องมีอำยุคงเหลือ ณ วันเดินทำงไป-กลับ

มำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ำกระดำษว่ำงอย่ำงต่ำ 2 หน้ำหำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท า

การของทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของ

ท่าน เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการ

บริการและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

กรณี ท่ี นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการ

ยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่

ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย 

(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง 



 

 

เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน

การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการ ตาม “ประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจนํำเทีย่วและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกํำหนด

อัตรำกำรจ่ำยเงินค่ำบรกิำรคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่ำ 15-29 วันก่อนเดินทำง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ 

เป็นต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมดัจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ี

พัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน

มีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกกำรเดินทำงทีบ่รษัิทได้โฆษณำไว้  ซ่ึงมิใช่ควำมผิดของบรษัิทเอง  ทำง

บรษัิทยินดีคืนเงินค่ำบริกำรตำมที่ลูกค้ำได้ชํำระมำแล้ว เต็มจํำนวน โดยต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

ก่อนกำรเดินทำง โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่ อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี

เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  



 

 

 

หมำยเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่ำ 10 ท่ำนข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้

ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบำด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน

สกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่ม

เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางน้ันๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  

อีกท้ังโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียวเป็นส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 



 

 

 

รำยละเอยีดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 

วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารใน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่

กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

และก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญีปุ่่น (สํำหรบักรณกีำรเข้ำประเทศญีปุ่่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการ

พ านักระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนํำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



 

 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด 

ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสีย

ค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 

 

 

 

 

 


