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สวนสตัว์อาซาฮยิาม่า | ล่องเรือตดัน า้แข็ง | เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว | กิจกรรมลานสกี 
คลองโอตารุ | พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี | เมนปู ู3 ชนิด | เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ 

    
 

 

 

   

  

HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน โดยสำยกำรบนิไทย 

 

เดนิทำง กุมภำพนัธ์ 2563 

รำคำแนะน ำเพียง 49,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัท่ี 2.  ซปัโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ – เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว – แช่น า้ธรรมชาต ิ 

วนัท่ี 3.  ลอ่งเรือตดัน า้แข็ง – พิพิธภณัฑ์แมวน า้หรือพิพิธภณัฑ์น า้แข็ง – อิออน อาซาฮิกาวา่ 

วนัท่ี 4.  กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – นาฬิกาไอน า้โบราณ – เมนปู ู3 ชนิด 

วนัท่ี 5.  ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหนา่ยของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ – ช้อปปิง้ซูซกิูโนะ 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.00-15.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – เทศกำลน ำ้แข็งโซอุน
เคียว – แช่น ำ้ธรรมชำติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสยีงของเมืองอะซาฮิกาว่า  จุดเด่นของสวนสตัว์แห่งนี ้คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” 

ซึง่จะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ท า
ให้เราสามารถเห็นสตัว์ที่อาศยัอยู่ในขัว่โลกอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดหูนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจดัแสดง
ของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนที่
ตอนนีห้าชมได้ยาก เนื่องจากตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน า้แข็งประจ าปีของโซอนึเคียวเป็นเทศกาลน า้แข็งที่มี
ช่ือเสยีงของฮอกไกโด จะพบกบัการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน า้แข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ 
อีกทัง้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือความแตกต่างของการเกาะตัวของน า้แข็งที่แกะสลักซ า้ไปมาหลายครัง้เพื่อสร้างสรรค์
ประติมากรรมด้วยความปราณีต การชมเทศกาลน า้แข็งในช่วงกลางวนักบักลางคนืจะมีความแตกตา่งกนั ตอนกลางวนัน า้แข็ง
จะสะท้อนกบัแสงแดดเป็นสขีาวอมฟ้า ในช่วงตอนกลางคืนน า้แข็งสะท้อนแสงไฟสรุ้ีง 
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ำ้จำกแร่ธรรมชำติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง – พิพิธภัณฑ์แมวน ำ้หรือพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง – อิออน อำซำฮิ
กำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง โดยเรือจะวิ่งตดัทะเลน า้แข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านกัท่องเที่ยวไปชมก้อนน า้แข็งที่ลอย

มาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสตัว์ทะเลที่มาจากฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน า้ลายจุด เดิมเรือนีใ้ช้เพื่อส ารวจน า้มนัในรัฐอลาสก้า 
เร่ิมน ามาใช้ เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรือแตล่ะรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
**เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซัน่ จะระบปุระเภทของเรือและทา่เรืออีกครัง้ก่อนเดนิทาง ทัง้นีจ้ดุขึน้เรือตดัน า้แข็งมี 2 จดุที่สามารถชม
ได้คือที่จดุมอนเบ็ทสทึา่เรือกะนิงโกะสเตชัน่ และที่อะบะชิริทา่เรือออโรร่า เทอร์มินอล 

 
กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภัณฑ์แมวน ำ้หรือพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง หากน าท่านขึน้เรือการิงโกะทางบริษัทขอน าท่านชมพิพิธภัณฑ์แมวน ำ้ ศนูย์
อนรัุกษ์และเลีย้งดแูมวน า้ที่บาดเจ็บอนัเกิดจากธรรมชาติหรือจากการติดมาอวนของชาวประมง โดยจะท าการดแูลรักษาจน
หายก็จะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติ โดยระหว่างที่ดูแลก็จะมีการฝึกแมวน า้ให้สามารถต้อนรับนกัท่ องเที่ยวที่ต้องการสมัผัส
แมวน า้ตวัเป็นๆ รวมถึงป้อนอาหารให้แมวน า้ได้อีกด้วย  
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หากน าท่านขึน้เรือออโรร่าทางบริษัทขอน าท่านชมพิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์ท่องเที่ยวในธีมธารน า้แข็งที่อยู่บน
ยอดเขาเท็นโตะ ภายในพิพิธภณัฑ์มีนิทรรศการหลกัคือนิทรรศการเก่ียวกบัธารน า้แข็งและสิ่งมีชีวิตในทะเลชัน้ใต้ดินและเป็น
สถานท่ีที่สามารถชมทศันียภาพแบบพาโนรามา่ 360 องศาของภเูขาและทะเลสาบท่ีสวยงามของอาบาชิริ 

 
 อิออน อำซำฮิกำว่ำ ถ้าหากนกึถึงประเทศญ่ีปุ่ นเราจะนกึถึงห้างสรรพสนิค้าใหญ่ ที่รวมเอาซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่  

ราคาถกู และร้านค้า ตา่งๆเอาไว้ภายใน เป็นห้างหนึง่ที่ชาวญ่ีปุ่ นใช้ชีวิตประจ าวนัร่วมอยูท่ี่นี ้ โดยเฉพาะวนัหยดุจะมี 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในออิอน อำซำฮิกำว่ำ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 
กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำ
ไอน ำ้โบรำณ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลานสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลำนสกีโอตำรุเท็งกุยำมะ) ตัง้อยู่ที่บริเวณด้านลา่งของภเูขาเทนงุ 

ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดยกระเช้าแหง่นีถื้อวา่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้เห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเช้าเองจะสามารถ
ขึน้ไปยงัยอดเขาเทนง ุที่ความสงู 271 เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาทีเท่านัน้ เมื่อขึน้ไปแล้วเราจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามแบบ 
360 องศา 

 
 เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่  คลองแห่งนี ้
สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้
เลกิใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนน
เรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โอตารุเป็นหนึง่ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง 

 น าทา่นชม นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สไตล์องักฤษที่เหลอือยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน้ นาฬิกานีจ้ะพน่ไอน า้ มีเสยีงดนตรีดงัขึน้
ทกุๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน า้อีกเรือนท่ีแคนาดา  

ค ่ำ บริกำรกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 

ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 
ศำลเจ้ำฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – ตลำดปลำซัปโป
โรโจไง – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกโินะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้เร่ิมตัง้แตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วนัเซ็ตสบึนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น ใน
เขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  

 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงำนชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร
ของโรงงานถกูสร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทา่นรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือ
กลบับ้านได้ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก ที่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสนิค้าลดราคามากมาย ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้

สนิค้าภายในร้าน 
 ตลำดปลำซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงรายตลอดบลอ็ก

ขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมอืง ร้านค้าตา่งๆ
จ าหนา่ยอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่นๆในท้องถ่ิน เช่น 
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ข้าวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแ่พงมากนกั 
 ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ  อิสระช้อปปิง้ถนนทานกิุโคจิ เป็นยา่นช้อปปิง้เก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกวา่ 100 ปี จดุเดน่ของยา่น

นีค้ือการสร้างหลงัคาที่คลมุทัว่ตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อยา่งสบายใจ 
นอกจากนีย้งัมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสนิค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดงั
อยา่ง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลาดไมไ่ด้เลยก็คือร้าน DAISO ที่ทกุอยา่งราคา 100 
เยน รวมไปถงึร้าน DONKI ที่มีขายทกุอยา่งตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาทีถ่กูจนนา่ตกใจ หรือถ้าเดินจน
หมดแรง ที่น่ีก็มีร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยูด้่วย 

 
 จากนัน้ให้ทา่น อิสระช้อปป้ิงย่ำน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นยา่นบนัเทงิที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเตม็ไปด้วย

ร้านค้า5,000 ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นยา่นท่ีคกึคกัและมีชีวติชีวาที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกด้วย โดยอยูถ่ดัลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาค า่
คืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นนีจ้ะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดูลกูค้ากนัเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ไนต์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 
ร้าน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางร้านก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึน้ลฟิต์ไป แตก็่มีพนกังานออกมาเรียกลกูค้าเสนอเมนแูละบริการของ
ร้านตนเองอยูริ่มถนนเตม็ไปหมด ยา่นซูซกิูโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รู้จกักนัดใีนหมูค่นไทยและนกัทอ่งเที่ยววา่เป็น “ตรอกราเมง” 
เพราะบริเวณนีม้ีร้านราเมงให้เลอืกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ีราเมง เป็นต้น โดยมีราคา
เร่ิมต้นเพยีงชามละ 750 เยนเทา่นัน้ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงย่ำนซูซูกิโนะ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมู)ิ   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 

 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

รำคำแนะน ำเพียง :  HOKKAIDO โซอุนเคยีว ล่องเรือตัดน ำ้แขง็ 6วัน 4คืน  
โดยสำยกำรบนิไทย   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 18-23 ก.พ.63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ี
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 



 

โค้ดทวัร์ JPGT-56 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


