
 

  

 

 

 

 

 

 

 

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N  

 
 

 

  

 

 

 
 
 
ซปัโปโร   SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหมิะคร ัง้ที ่71 เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดูหนาวทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของญีปุ่่น โดยจดัขึน้เพยีงปีละคร ัง้เท่าน้ัน ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อาคารทีท่ าการรฐับาล
เก่า ทีรู่จ้กักนัในนามท าเนียบอฐิแดง ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัในราคาสบายกระเป๋าที ่มติซยุ เอาทเ์ล็ท ย่าน
ทานูก ิและย่านซูซูกโิน่ อสิระเต็มวนักบัการท่องเทีย่วในซปัโปโร  

ทะเลสาบชคิอ็ทส ึ เพลิดเพลินกบัเทศกาลน ้าแข็ง ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นศาลเจา้ ถ า้ พิพิธภณัฑป์ลา
ขนาดย่อม 

ทะเลสาบโทยะ ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิเป็นหน่ึงในจดุท่องเทีย่วส าคญัของฮอกไกโด ศูนยอ์นุรกัษ ์
หมสีนี ้าตาล ชมความน่ารกัและแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตวั ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุนั 

สกรีสีอรท์ ใหท่้านสนุกไปกบัการ เล่นกระดานเลือ่นหมิะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหนา้หนาวของทางสกรีสีอรต์ 
โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตารุ เอกลกัษณแ์ห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองที่

ยงัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่นผสมตะวนัตก เพลิดเพลินกบัเสยีงเพลงจาก พพิิธภณัฑก์ล่องดนตร ี
ชม เทศกาลประดบัแสงเทยีนรมิคลองโอตารุ ในยามค ่าคนื แสงเทยีนในโคมทีอ่าบไลไ้ปทั่วพืน้หมิะ 
ใหท่้านไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ   

 
ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่10-15 กมุภาพนัธ ์2563 
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เท่ียวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดหูนาว 



 

วนัที ่10 ก.พ. 2563       กรุงเทพฯ >> สนามบนิชนิชโิตเสะ 
21.00 น.        พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการ

เชค็อนิ 
23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซเ์ที่ยวบินที ่

XJ620 มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่งบนิ (อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ทุกชนิด ตอ้งช าระ
เงินซือ้เพิม่เตมิ) 

วนัที่ 11 ก.พ. 2563      สนามบินชินชิโตเสะ >> ซปัโปโร >> เทศกาลหมิะซปัโปโรคร ัง้ที่ 71 >> โอตารุ >> 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี>> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาลประดบัแสงเทยีน) 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผ่านพธิกีารการตรวจคน
เขา้เมอืงและข ัน้ตอนศลุกากรแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของประเทศญีปุ่่น แผนผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะ
คลา้ยตารางหมากรุก ซึง่แตกต่างจากหมู่บา้นและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าและการพฒันาจาก
ผูเ้ช ีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงัน้ันผงัเมืองจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มตามพืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมรกิา น าท่าน
เดนิเล่นที ่สวนสาธารณะโอโดร ิเพลดิเพลนิและตระการตากบัความสวยงามของ เทศกาลหมิะ Sapporo 
Snow Festival คร ัง้ที ่71 ทีเ่นรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองใหเ้ป็นลานแสดงโชวผ์ลงานศิลปะต่างๆ ที่

รงัสรรคข์ึน้โดยศลิปินจากทัง้ในประเทศญีปุ่่นและจากต่างประเทศ รวมไปถงึจากประเทศไทยดว้ย โดยผลงานและ
รา้นรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลึก รา้นอาหารมากมาย ทอดตวัยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จาก
ดา้นตะวนัออกไปจรดฝ่ังตะวนัตก และใหท่้านชืน่ชมและรว่มเป็นก าลงัใจใหก้บัทมีชา่งแกะสลกัจากประเทศไทยที่

เคยไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากการเขา้แขง่ขนัการแกะสลกัหมิะ  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ***บรกิารท่านดว้ยเซตอาหารญีปุ่่น พรอ้มดว้ยขาปูซูไวท่านละ 1 เซต*** 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าทีส่ าคญัทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองทีม่ีความ

เป็นตะวนัตกผสมอยู่ค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะดว้ยสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ หรอืจะเป็นเสาไฟทีใ่ชต้ะเกยีง
แกส๊ ท าใหบ้รรยากาศในเมืองมีความโรแมนตคิ พาท่านเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจาก พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร ีทีส่่งเสียงดนตรตีอ้นรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้มววิฒันาการของกล่องดนตร ีและกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชืน่ชอบ หรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณ
เองทีม่ีเพยีงช ิน้เดยีวในโลกก็ได ้นอกจากนีย้งัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณทีต่ ัง้เด่นอยู่หนา้อาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ีอายุ
การใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ จากน้ันน าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสดุแสนโรแมนตคิของ
โกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดบัแสงเทยีน หรอื 
Otaru Snow Light Path ยามทอ้งฟ้าเปลีย่นส ีความมืดเขา้คลอบคลุมทอ้งฟ้า จะมีการจดุเทยีนโคมไฟใน
คลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทัว่บรเิวณจะถูกประดบัประดาไปดว้ยโคมไฟหมิะและรปูป้ันน่ารกัจ านวนมาก โดย
แสงเทยีนในโคมหมิะอาบไลไ้ปทัว่พืน้หมิะ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัสู่ 
โรงแรมทีพ่กั  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัที่ 12 ก.พ. 2563      โอตารุ >> ลานสกีไดนาสตี ้>> มิตซยุ เอาทเ์ล็ท >> ทะเลสาบชคิ็อทส ึ>> เทศกาล
น ้าแข็งชคิอ็ทส ึ>> ทะเลสาบโทยะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ ไดนาสตี ้สกรีสีอรต์  อสิระใหท่้านไดส้นุกสนานกบักจิกรรม สเลท (กระดานเลือ่นหมิะ) 
หากท่านตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมอืน่ๆ ของทางสกรีสีอรท์ อาท ิสก ีสโนว ์ราฟติง้ ท่านตอ้งช าระคา่กจิกรรม
เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร  ์(รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะไดต้ามความ
เหมาะสม) 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ มติซยุ เอาทเ์ล็ท 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายในมติซยุ เอาทเ์ล็ท 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมที่หลากหลาย พรอ้มใจกนัลดราคา อาทิ เชน่ Coach, Armani, 
Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, 
Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, 
Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s และบรเิวณ
ดา้นหนา้เอาทเ์ล็ท จะมีซปุเปอรม์ารเ์ก็ตเล็กๆ ทีข่ายผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไม่ว่าจะ
ของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

บ่าย  เดินทางสู่ ทะเลสาบชิค็อทสึ น าท่านเขา้ชม เทศกาลน ้าแข็ง Shikotsu Ice Festival ภายในบรเิวณ
เทศกาล ท่านจะไดพ้บกบัการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นซุม้ต่างๆ มทีัง้ศาลเจา้ พพิธิภณัฑป์ลาขนาดย่อมทีผู่จ้ดังานน า



 

ปลาทีห่าไดจ้ากบรเิวณนีม้าโชว ์จ าลองอุโมงคถ์ า้ทีม่ีน ้าแข็งหอ้ยยอ้ยพรอ้มประดบัไฟระยบิระยบั ใหค้วามรูส้ึก
เหมอืนอยู่ในอาณาจกัรน ้าแข็ง จากน้ันเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ ซึง่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตชิค็ิอทส ึ- โทยะ 
ทะเลสาบแห่งนีเ้กดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ในอดตีกาล ท าใหพ้ืน้ดนิยุบตวัจนก่อใหเ้กดิทะเลสาบใน
ปัจจบุนั โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขาสูงต ่าโดยมปีากปลอ่งภเูขาไฟบางแห่งทีย่งัคงคุกรุน่อยู่ โดยสงัเกตุไดจ้ากไอ
รอ้นที่พุ่งออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ดเ้ห็นกนั ดงัน้ัน ที่น่ีจึงเป็นแหล่งที่อาบน ้าแรแ่ชอ่อนเซ็นช ัน้เยี่ยมส าหรบั
นักท่องเทีย่ว และทะเลสาบแห่งนีย้งัเคยถูกใชใ้นการจดัประชมุกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรอื G8 เมื่อปีค.ศ.
2008 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารค ่า อิสระใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาติที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุที่มี
สรรพคณุในการรกัษาโรคตา่งๆ จงึเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และช่วย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัที ่13 ก.พ. 2563        โทยะ >> ฟารม์หมสีนี ้าตาล >> ซปัโปโร >> ศาลเจา้ฮอกไกโด >> ทีท่ าการรฐับาลเก่า 
>> ชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจแิละซูซูกโิน่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ สวนหมโีชวะชนิซงั ทีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก โดยในประเทศญีปุ่่นนีจ้ะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุ (ชนเผ่าพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด) เช ือ่กนัว่าหมีสนี ้าตาลนีถ้อืเป็นสตัวเ์ทพ
เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมอืงซปัโปโร  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอืเดมิช ือ่ศาลเจา้ซปัโปโร แต่เปลีย่นชือ่เพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้แห่งนีถ้งึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเกา่แกนั่บพนัปี แต่ทีน่ี่ก็เป็นทีส่ าหรบั
คนทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด  เช ือ่กนัว่าศาลเจา้ชนิโตแห่งนีจ้ะ
คอยปกปักษร์กัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ย่านทานุกแิละย่านซูซูกิ
โน่ เป็นย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
แบรนดเ์นมจากหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสินคา้แฮนดเ์มด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซซูกูโิน่ แหล่ง
รวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดืม่แบบคนญี่ปุ่น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยาม
ราตรอีกีดว้ย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัที ่14 ก.พ. 2563        อสิระท่องเทีย่วในเมอืงซปัโปโรดว้ยตวัท่านเอง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มอิม่ หรอืจะชมววิ
ทวิทศันจ์ากมุมสูงทีอ่าคาร JR TOWER เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร 
เป็นทัง้หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่

ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศันเ์หนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนั กลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมือง บรเิวณเดยีวกนัมี
ตกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไม่แพต้รอกราเมน
ในย่านซซูกูโิน่ นอกจากนีย้งัมี จุดชมววิกลางคนืทีภู่เขาโมอวิะ ววิกลางคืนของทีน่ี่น้ันติดอนัดบั 1 ใน 3 
สถานทีท่ีว่วิกลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิล้ คาร ์หรอื
หากตอ้งการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ก็ยงัมีหมู่บา้นประวตัศิาสตรใ์หท่้านไดเ้ขา้เยีย่มชม (ไม่มีรถบสับรกิาร 
และไม่รวมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

   กลางวนั - ค า่  อสิระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัและค ่า ตามอธัยาศยั เลอืกชมิเลอืกอรอ่ยจาก
รา้นคา้ต่างๆ ในเมอืงซปัโปโรไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเมนูซฟู้ีด เจงกสิข่าน (เนื้อแกะย่าง) รา
เม็ง ของหวาน  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัที ่15 ก.พ. 2563       ซปัโปโร >> สนามบนิชนิชโิตเสะ >>สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชนิชโิตเสะ เพือ่ท าการเชค็อนิ 
09.40 น. เดนิทางกลบัสู่สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่

XJ621 มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่งบนิ (อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ทุกชนิด ตอ้งช าระ
เงินซือ้เพิม่เตมิ)  

15.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่10-15 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทปิไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,000 บาท โดยเรยีกเก็บพรอ้มกบัค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื* 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  บรษิทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดินทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ไดร้บั
การอนุญาติใหเ้ดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศน้ันๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใชต้ั๋วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่

ก่อนซือ้ตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดินทางไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระ
ของสายการบินภายในประเทศทีท่่านใช ้เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศจะ
นอ้ยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้นี ้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผู เ้ด ินทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดินทาง  อาทิเชน่รา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่วหรอืไม่
เดินทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัจะไม่คืนเงินค่าบรกิารในส่วนน้ันให ้

5. ไม่มีราคาส าหรบัเด็ก 
อตัราค่าบรกิารนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตั๋วเคร ือ่งบิน 

             - สายการบินไทย ไดน้ ้าหนักสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
             - สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์ไดน้ ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             - สายการบิน ไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ  ์ไดน้ ้าหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือขึน้เคร ือ่งไดท้่านละ 2 

ชิน้เท่าน้ัน (รวมกระเป๋าติดตวัดว้ยแลว้) 
             - สายการบินพีช แอร ์ไดน้ ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กโิลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระถือขึน้เคร ือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้ 

น ้าหนักรวมแลว้ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั/ท่าน 
3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัส าหรบั  3  ท่าน  บาง

โรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี 3 เตียงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู ่แลว้เสรมิเต ียง ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่
สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวิน+หอ้งซงิเกลิ  

             - หอ้งทวิน หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ว 2 เตียง 
             - หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส  ์1 เตียง 
             - หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ว 2 เตียง และเตียงเสรมิอีก 1 เตียง 
             - หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอ ุบตั ิเหต ุในระหว่างการเด ินทาง  คุ ม้ครองในวงเง ินสูงส ุดท่านละไม่เกนิ  1,000,000.- บาท  ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่างการเดินทาง) 
*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัิเหตุเพียงคร ึง่เดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบินเรยีกเก็บ ณ วนัที ่01 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งช าระเพิม่เติม ในกรณีทีท่างสายการ
บินมีการเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 

 

อตัราค่าบรกิาร ราคารวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 



 

อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคน

ต่างชาติหรอืคนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ิไดค้าดคิด เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือืน่ๆ ทีม่ิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดินทางตอ้งการท าเพิม่เติม อาทิ ภยัธรรมชาติรุนแรง ทรพัยส์ิน

หรอืเทีย่วบินล่าชา้ หรอืทรพัยส์ินสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขการช าระเงิน   
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรอืนอ้ยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

การยกเลกิ  
1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
2. กรณียกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืนอ้ยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
3. กรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์หรอืวนัหยุดยาวตามที่

รฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ (เชา่เหมาล า) จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรทุ์กกรณี 
4. เน่ืองจากตั๋วเคร ือ่งบินเป็นราคาแบบโปรโมช ัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทาง ขอยกเลิก หรอืขอ

คืนเงินไดใ้นทุกกรณี 
5. กรณีท าการตดักรุป๊สายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ  ์ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าไดใ้นทุกกรณี  และหากยกเลิกก่อน

วนัเดินทาง 35 วนัท าการหรอืนอ้ยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทวัรทุ์กกรณี 
หมายเหตุ 

1. ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และสายการบิน โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั
จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / การน าสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่วบิน ซึง่
ทางบรษิทัไม่อาจคืนเงินใหท้่านได  ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนีท้างบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิทัสามารถคืนเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันใหแ้ลว้เท่าน้ัน 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณต์่างๆ  เกดิขึน้และมีเหตุท าใหก้าร
เดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได  ้บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินจนกว่าจะไดร้บัการยืนยนัว่าจะมี
การรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทิ
เชน่ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และ
เงือ่นไขต่างๆ ทีท่างบรษิทัไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัรทุ์กประการ 

 

 

 


