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HOKKAIDO ROMANTIC SNOW 6D 4N   

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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HILIGHT  
 
 สดุโรแมนติกไปกบันิงเกิล้เทอเรส  คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
 ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน  กิจกรรมลานสกี ชิกิไซโนะ โอกะ 
 หบุเขานรกจิโกกดุานิ  ชมงานประดบัไฟทะเลสาบโทยะอิลมูิเนชั่น 2023 
 ภเูขาไฟโชวะชินซนั นั่งกระเชา้อซูุซงั  บฟุเฟ่เมนปู ูแบบไม่อัน้ 

 ชอ้ปป้ิง JR TOWER  ถนนทานกุิโคจิ  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 2 คืน 
 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมทีพ่ัก 

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

    

2 
ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุา
นิ– ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสีน า้ตาล - ทะเลสาบโทยะ – 
TOYA LAKE ILLUMINATION – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 

TOYA KANKO 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า [♨] 

3 
เมืองอาซาฮคิาว่า – หมู่บา้นราเมงอาซาฮคิาว่า – สวนสตัวอ์าซาฮิ
ยามา่ - ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – เมืองฟรุาโน่ – นิงเกิล้
เทอเรส 

🍽 🍽 🍽 

NEW FURANO 
PRINCE HOTEL  

หรือเทียบเท่า [♨] 

4 

อิสระกิจกรรม ลานสกี – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – 
เนินแห่งพระพทุธเจา้ – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – เมืองซปัโปโร – บฟุเฟ่เมนู
ป ูแบบไม่อัน้ 

🍽 อิสระ 🍽 

MERCURE 
SAPPOROHOTEL  
หรือเทียบเท่า 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิช ิ– ชอ้ปป้ิง JR TOWER – ชอ้ป
ป้ิงทานกุิโคจ ิ

🍽 🍽 อิสระ 

MERCURE 
SAPPOROHOTEL   
หรือเทียบเท่า 

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

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 56,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 23.55-08.20+1) 
20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (สายการบินมีบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– ภูเขาไฟโชวะชิน

ซัน – ฟารม์หมีสีน ้าตาล - ทะเลสาบโทยะ – TOYA LAKE ILLUMINATION – แช่น ้าแร่

ธรรมชาติ 
08.20 น. เดินทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 
 เมืองโนโบริเบทสึ  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 

(Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่า
หบุเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบรเิวณที่มีควนัรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มา
อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลกัษณ์
เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษท์ี่คอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยือนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ท่ีของที่นี่ไม่ว่าจะเป็น
รา้นขายของที่ระลกึหอ้งน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
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 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่

ของภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิด

ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น 

“อนสุรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 

 

 
 ชมฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมีตัว

เล็กๆไปจนถึงหมีตวัโตนอ้งหมีที่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้บัการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารกัน่า

เอ็นดู นอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ท่ีนี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง 

และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจดุจ าหน่ายอาหารหมี 
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 TOYA LAKE ILLUMINATION ในช่วงฤดูหนาว ทะเลโทยะมีการประดบัประดาดว้ยหลอดไฟจ านวนกว่า 12,000 ดวงตาม

ถนนริมฝ่ังทะเลสาบโทยะ นอกจากนีย้ังมีอุโมงคท์ี่ประดับไฟ สว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดว้ย

หลอดไฟ LED จ านวนกว่า 400,000 ดวงนี ้

 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่3 เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า - ชมขบวนเดิน

พาเหรดนกเพนกวิน – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ที่ตัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซปัโปโร หมู่บ้าน

ราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตรก์ารท าราเมน มาอย่างยาวนาน นบัตัง้แต่ยุคหลงัสงครามโลกครัง้

ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่านกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาสมัผสั

รสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมนที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที่ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (CASH BACK) 

 สวนสัตวอ์าซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัวท์ี่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จดุเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี ้คือ “อโุมงคแ์กว้เพนกวิน” 

ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดมแกว้ขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า 

ท าใหเ้ราสามารถเห็นสตัวท์ี่อาศยัอยู่ในขัว้โลกอย่างใกลช้ิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจดั

แสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทร ีหมาป่า เครน โดยเฉพาะ

เครนท่ีตอนนีห้าชมไดย้าก เนื่องจากตอนนีไ้ดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ 

 
 เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดินแถบนัน้เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การ

เพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลกูตา 
หนา้หนาวจะสวยมาก เมืองที่ตัง้อยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือและทางเดินไมใ้นป่าที่เหมือนกบัศิลปะ

ในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ที่จ  าหน่ายสินคา้แบบออรจิินลัของทอ้งถิ่น ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บา้น รา้นคา้ต่างๆ 

จะอยู่ไม่ไกลกนัมาก ท าใหด้เูหมือนเป็นหมู่บา้นกลางป่า คลา้ยหมู่บา้นในเทพนิยาย 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่4 อิสระกิจกรรม ลานสกี – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เนินแห่งพระพุทธเจ้า 

– โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – 

เมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อั้น 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 อิสระเพลิดเพลินและสนกุสนานกบั กิจกรรม ลานสกี ภายในสกี รีสอรท์ มีกิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้ลือกไม่ว่าจะเป็น. 

Snow Mobile, Snow Rafting, Snow Shoes, Ice Fishing, Dog Sledding หรือท่านใดอยากออกไปเก็บภาพความ

ประทับใจและความโรแมนติกของ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส กับแสงสวยๆยามเชา้ ก็สามารถเดินไปถ่ายรูป

สวยๆได ้เพียงเดินแค่ไม่ก่ีนาที  

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี, ค่าคอรส์ในการเล่นกิจกรรม และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
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 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือน

เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่

นั่ง และรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงใน MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao 

ando สถาปนิกชื่อดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1500 ตนั ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติ

ที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะรูส้ึกไดถ้ึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดว้่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ๆเรียกไดว้่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด  หรือที่เรียกว่า 

(makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูปป้ันหินโมอายขนาด
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ใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยู่จ  านวนมาก 

 
 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่ง

มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นท่ีท่านรกัทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิด

มือกลบับา้นได ้

 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของทีร่ะลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก

ซือ้สินคา้ภายในรา้น 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ขาปูยักษแ์ละเนือ้ชนิดต่างๆ แบบไม่อั้น 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่า

แก้วคิตาอิชิ – ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่

มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถี

ชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้  เริ่มตั ้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่  การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธี

สมรสและอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย  
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 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรบัซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี ้

สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัได้

เลิกใชแ้ละมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้ง

ถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น 

โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมือง 

 
 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้

เรือ แต่ปัจจุบันนีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มี

ชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ

ของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 
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** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 น าท่านช้อปป้ิง JR TOWER แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC 

CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส ,์รา้น 100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุ่น

อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑร์าเมน เป็นแหล่งรวมราเมนชื่อดงัทั่วทัง้เกาะฮอกไก

โด มาอยู่รวมกนัท่ีนี่ ใหน้กัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนไดลิ้ม้รสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจใุจ 

 ช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จดุเด่นของย่านนีค้ือการ

สรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะ เขา้ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้งั

มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนด ์ดงัอย่าง Uniqlo, 

New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น 

Donkiที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี

รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG671 10.00-15.50) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

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

15.50 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  

HOKKAIDO ROMANTIC SNOW 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

18 – 23 ม.ค.66 56,900.- 56,900.- 53,900.- 10,900.- 36,900.- 
08 – 13 มี.ค.66 59,900.- 59,900.- 56,900.- 10,900.- 39,900.- 
09 – 14 มี.ค.66 56,900.- 56,900.- 53,900.- 10,900.- 36,900.- 
16 – 21 มี.ค.66 56,900.- 56,900.- 53,900.- 10,900.- 36,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกั
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหตุ 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้ 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั  **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิ่ม 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่ น 
 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร์  
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษิัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บรษิัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบรษิัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 
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กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
 
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
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5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทั้งนีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ านาจของ
บรษิัทก ากบัเท่านัน้ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 


