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ซัปโปโร   SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครัง้ท่ี 71 เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดู

หนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น โดยจัดขึ้ นเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน, ชมสถาปัตยกรรม

อนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ท่ีรูจ้ักกันในนามท าเนียบอิฐแดง, 

ชอ้ปป้ิงแบรนด์ดงัในราคาสบายกระเป๋าท่ี มิตซุย เอาทเ์ล็ท และชอ้ปป้ิงกนัต่อ

ท่ีย่านทานูกิและ ย่านซูซูกิโน่, อิสระเต็มวนักบัการท่องเท่ียวในซปัโปโร  

ทะเลสาบชิค็อทสึ เพลิดเพลินกบัเทศกาลน ้าแข็ง  ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นศาล

เจา้ ถ ้า พิพิธภณัฑป์ลาขนาดยอ่ม ฯ 

ทะเลสาบโทยะ ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากธรรมชาติ เป็นหน่ึงในจุดท่องเท่ียวส าคัญ

ของฮอกไกโด, ศูนยอ์นุรักษ์หมีสีน ้ าตาล ชมความน่ารกัและแสนรูข้องหมีสี

น ้าตาลนับรอ้ยตวั ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 

สกีรีสอรท์ ใหท่้านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรือเลือกสนุกกบักิจกรรมหน้า

หนาวของทางสกีรีสอรต์ 

เท่ียวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดหูนาว 
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โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลกัษณ์

แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียังคงกล่ินอายอารยธรรมญ่ี ปุ่นผสมตะวันตก, 

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี, ชม เทศกาลประดับ

แสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามค า่คืน แสงเทียนในโคมท่ีอาบไลไ้ปทัว่พ้ืน

หิมะ ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติค   

 

ก าหนดการเดินทาง  วนัท่ี 10-15 กุมภาพนัธ ์2563 
 

วนัท่ี 10 ก.พ. 2563         กรุงเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ 

21.00 น.       พรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดนิทาง และ 

                    ผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์

เที่ยวบินท่ี XJ620 มีบริการอาหารรอ้นและน ้าดื่มบนเคร่ืองบิน  

(อาหารและเครื่องดื่มอืน่ๆ ทุกชนิด ตอ้งช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

 

วนัท่ี 11 ก.พ. 2563         สนามบินชินชิโตเสะ >> ซัปโปโร >> เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งท่ี 71 >>  

                                     โอตารุ >> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาล -  

                                     ประดบัแสงเทียน) 

08.25 น. เดินทางถงึ สนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการ

การตรวจคนเขา้เมืองและขั้นตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองซัปโปโร 

ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่น แผนผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ย

ตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่น เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน า

และการพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมตาม

พ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา น าท่านเดินเลน่ท่ี สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เพลิดเพลินและตระการตากบัความสวยงามของ เทศกาลหิมะ Sapporo Snow 

Festival ครั้งท่ี 71 ท่ีเนรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองใหเ้ป็นลานแสดงโชวผ์ลงาน

ศิลปะต่างๆ ท่ีรงัสรรคข้ึ์นโดยศิลปินจากทั้งในประเทศญ่ีปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไป

ถึงจากประเทศไทยดว้ย โดยผลงานและรา้นรวงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นรา้นขายของท่ีระลึก 

รา้นอาหารมากมาย ทอดตวัยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากดา้นตะวนัออกไปจรดฝั่ง

ตะวนัตก และใหท่้านชื่นชมและรว่มเป็นก าลงัใจใหก้บัทีมชา่งแกะสลกัจากประเทศไทย

ท่ีเคยไดร้บัรางวลัชนะเลิศจากการเขา้แขง่ขนัการแกะสลกัหิมะ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่น พรอ้มดว้ยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท*** 
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ เมืองท่าท่ีส าคญัทางฝั่งตะวนัตกของเกาะฮอกไก

โด เป็นเมืองท่ีมีความเป็นตะวนัตกผสมอยูค่่อนขา้งมาก ไม่วา่จะดว้ยสถาปัตยกรรมของ

อาคารต่างๆ หรือจะเป็นเสาไฟท่ีใชต้ะเกียงแก๊ส ท าใหบ้รรยากาศในเมืองมีความโรแมน

ติค พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ท่ีส่งเสียงดนตรี

ตอ้นรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้มวิวฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรี

โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซ้ือกล่องดนตรีท่ีท่านชื่นชอบหรือจะเลือก

จดัท ากล่องดนตรีของคุณเองท่ีมีเพียงชิ้ นเดียวในโลกก็ได ้นอกจากน้ียงัมีนาฬิกาไอน ้า

โบราณท่ีตั้งเด่นอยูห่น้าอาคารพิพิธภณัฑ ์ท่ีมีอายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กับเมือง

โอตารุ จากน้ันน าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าท่ี

สะทอ้นบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสง

เทียน หรือ Otaru Snow Light Path ยามท้องฟ้าเปล่ียนสี ความมืดเขา้คลอบคลุม

ทอ้งฟ้า จะมีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริเวณริมคลองและทัว่บริเวณจะถูก

ประดบัประดาไปดว้ยโคมไฟหิมะและรูปป้ันน่ารกัจ านวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิมะ

อาบไลไ้ปทัว่พ้ืนหิมะ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม ไดเ้วลาสมควรเดินทาง

กลบัสู ่โรงแรมท่ีพกั  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ี 12 ก.พ. 2563         โอตารุ >> ลานสกีไดนาสตี้  >> มิตซุย เอาทเ์ล็ท >> ทะเลสาบชิค็อทสึ 

                                     เทศกาลน ้าแข็งชิค็อทสึ >> ทะเลสาบโทยะ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี้  สกีรีสอรต์  อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกับกิจกรรม 

สเลท(กระดานเล่ือนหิมะ) หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของทางสกี รีสอรท์ 

อาทิ สกี, สโนว ์ราฟต้ิง ฯ ท่านตอ้งช าระค่ากิจกรรมเอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์

(รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเลน่กระดานเล่ือนหิมะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่มิตซุย เอาทเ์ล็ท 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายในมิตซุย เอาทเ์ล็ท 

อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีหลากหลาย พรอ้มใจกนัลดราคา อาทิ เช่น 

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 ฯลฯ และบริเวณดา้นหน้าเอาท์เล็ท จะมี

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเล็กๆ ท่ีขายผลิตภณัฑสิ์นคา้ต่างๆ ท่ีมาจากผูผ้ลิตในฮอกไกโด ไม่วา่จะ

ของสด, ของแหง้ หรือแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 

บ่าย  เดินทางสู่ ทะเลสาบชิค็อทสึ น าท่านเขา้ชม เทศกาลน ้ าแข็ง Shikotsu Ice Festival 

ภายในบริเวณเทศกาล ท่านจะไดพ้บกับการแกะสลกัน ้าแข็งเป็นซุม้ต่างๆ มีทั้งศาลเจา้ 
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พิพิธภณัฑป์ลาขนาดยอ่มท่ีผูจ้ดังานน าปลาท่ีหาไดจ้ากบริเวณน้ีมาโชว ์จ าลองอุโมงคถ์ ้า

ท่ีมีน ้าแข็งหอ้ยยอ้ยพรอ้มประดับไฟระยิบระยบั ใหค้วามรูสึ้กเหมือนอยู่ในอาณาจักร

น ้าแข็ง จากน้ันเดินทางสู ่ทะเลสาบโทยะ ซ่ึงอยูภ่ายในอุทยานแหง่ชาติชิค็อทสึ - โท

ยะ ทะเลสาบแหง่น้ีเกิดขึ้ นจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือในอดีตกาล ท าใหพ้ื้นดินยุบตวั

จนก่อใหเ้กิดทะเลสาบในปัจจุบัน โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต า่โดยมีปากปล่อง

ภูเขาไฟบางแหง่ท่ียงัคงคุกรุน่อยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นท่ีพุง่ออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ด้

เห็นกัน ดังน้ัน ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งท่ีอาบน ้ าแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมส าหรบันักท่องเท่ียว 

และทะเลสาบแห่งน้ียงัเคยถูกใชใ้นการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 

เม่ือปีค.ศ.2008 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารค า่ อิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปดว้ย

แร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จงึเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้  

จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัท่ี 13 ก.พ. 2563         โทยะ >>  ฟารม์หมีสีน ้าตาล >>ซัปโปโร >>ศาลเจา้ฮอกไกโด >>  

                                    ท่ีท  าการรฐับาลเก่า >> ชอ้ปป้ิงย่านทานูกิโคจแิละซูซูกิโน่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ท่ีใกลสู้ญพันธุ์และหาดูไดย้าก โดยใน

ประเทศญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุ (ชนเผ่าพ้ืนเมืองบน

เกาะฮอกไกโด) เชื่อกนัว่าหมีสีน ้าตาลน้ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ไดเ้วลา

สมควรเดินทางกลบัเขา้สู ่เมืองซัปโปโร  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจา้ซัปโปโร แต่เปล่ียนชื่อ

เพ่ือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด  ศาลเจ ้าแห่งน้ี ถึงแม้จะไม่ ได้มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรบัคนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว ้

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวฮอกไกโด  เช่ือกนัวา่ศาลเจา้ชินโตแหง่น้ีจะ

คอยปกปักษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 

ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านท่ีรวบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนมจากหา้งสรรพสินคา้ 

หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวม

รา้นอาหารมากมาย ทั้งรา้นส าหรบัครอบครวัหรือรา้นกินด่ืมแบบคนญ่ีปุ่น และยงัเป็น

แหลง่ท่องเท่ียวยามราตรอีีกดว้ย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ี 14 ก.พ. 2563         อิสระท่องเที่ยวในเมืองซปัโปโรดว้ยตวัท่านเอง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดินทางท่องเท่ียวและสมัผัสบรรยากาศเมืองซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้

อยา่งเต็มอ่ิมหรือจะชมววิทิวทศัน์จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWER เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปั

โปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินค้า โรงแรม โรง

ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 ท่ีระดบัความสูง 

160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน 

กลางคืน โดยเฉพาะยามค า่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ สอ่งสวา่งท่ี

จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยู่

ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซซููกิโน่ นอกจากน้ียงัมีจุด

ชมวิวกลางคืนท่ีภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของท่ีน่ีน้ันติดอันดับ 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีวิว

กลางคืนสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ท่านสามารถข้ึนไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และ

เคเบ้ิล คาร ์หรือหากตอ้งการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์ก็ยงัมีหมู่บา้นประวติัศาสตร์

ใหท่้านไดเ้ขา้เยี่ยมชม (ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ) 

 กลางวนั - ค า่ อิสระรบัประทานอาหารม้ือกลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 

เลือกชิมเลือกอร่อยจากรา้นคา้ต่างๆ ในเมืองซัปโปโรไดต้ามอธัยาศยั 

ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ี 15 ก.พ. 2563         ซัปโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >>สนามบินดอนเมือง                    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือท าการเช็คอิน 

09.40 น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย 

เอ็กซเ์ที่ยวบินท่ี XJ621 มีบริการอาหารรอ้นและน ้าดื่มบนเคร่ืองบิน  

                   (อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ตอ้งช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

15.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง  วนัท่ี 10-15 กุมภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขับ  ท่านละ 1,000 บาท 

โดยเรียกเก็บพรอ้มกับค่าทัวรส์่วนที่เหลือ* 

 

หมายเหตุ 

 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใน

แต่ละประเทศ หากไม่ไดร้ับการอนุญาติใหเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศน้ันๆ  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใชต้ัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวัดท่ีพักมายงัสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะ

ของทัวรว่์าออกเดินทางไดห้รือไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสัมภาระของสายการบิน

ภายในประเทศท่ีท่านใช  ้เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสัมภาระของสายการบิน

ภายในประเทศจะนอ้ยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการก าหนดของแต่ละ

สายการบิน ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากผูเ้ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง  อาทิเช่นรา้นอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วน

น้ันให ้

5. ไม่มีราคาส าหรับเด็ก 

 

 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 

ส าหรับท่านที่ตอ้งการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900.- 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่ีมาพรอ้มกับตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สายการบินไทย ไดน้ ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน 

             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ 

             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ  ์ไดน้ ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน  

               และสัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 2 ช้ินเท่าน้ัน (รวมกระเป๋าติดตัวดว้ยแลว้) 

             -สายการบินพีช แอร ์ไดน้ ้าหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ  

               และสัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแลว้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน 

3. ค่าท่ีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณี

หอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพักท่ีมี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้

เป็นหอ้งพักคู่แลว้เสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพักส าหรับ 3 

ท่านใหไ้ด ้จ  าเป็นตอ้งจดัหอ้งพักใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวิน+หอ้งซิงเกิล   

             -หอ้งทวิน หอ้งพักส าหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง 

             -หอ้งดับเบ้ิล หอ้งพักส าหรับ 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส ์1 เตียง 

             -หอ้งทริปเป้ิล หอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 

             -หอ้งซิงเกิล หอ้งพักส าหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

5. ค่าใชจ้่ายของมัคคุเทศกท่ี์คอยอ  านวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 

6. ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ

ระหว่างการเดินทาง) 

*** เด็กอายุต  า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีข้ึนไป จะไดร้ับความคุม้ครองประกันอุบัติเหตุ

เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันท่ี 01 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งช าระ

เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากท่ีท่านไดท้  าการจอง

ทัวรแ์ลว้ 

 

  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาต

ท่ีกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
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2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรืออื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

5. ค่าประกันอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทัวรแ์ละผูเ้ดินทางตอ้งการท าเพ่ิมเติม  อาทิ  

              ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าชา้หรือทรัพยสิ์นสูญหาย เป็นตน้ 

6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ไดบ้ริการน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

8. ค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ  

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาช าระมัดจ  าท่านละ 20,000 บาท  

2. กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันท าการ 

3. กรณีท  าการจองทัวรก่์อนวันเดินทาง 35 วันท าการหรือนอ้ยกว่า กรุณาช าระค่าทัวรเ์ต็ม

จ  านวน 

การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลิกลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินมดัจ าทั้งหมด 

2. กรณียกเลิกก่อนวนัออกเดินทาง 35 วนัท าการหรือนอ้ยกวา่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. กรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  

          หรือวนัหยุดยาวตามท่ีรฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถึงเท่ียวบินพิเศษ(เชา่เหมาล า) จะไม่มี   

          การคืนเงินมดัจ าและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เม่ือช าระค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถเลื่อน

วันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณีท  าการตดักรุป๊สายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจ  าไดใ้นทุก

กรณีและหากยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 35 วันท าการหรือนอ้ยกว่า ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่าตัว๋และค่าทัวรทุ์กกรณี 

 

 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
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ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด  ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้

ท่านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล

เยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ  าหรือค่าทัวร์

ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพักไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันใหแ้ลว้

เท่าน้ัน 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณต์่างๆ 

เกิดข้ึนและมีเหตุท  าใหก้ารเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะไดร้ับการยืนยนัว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใชจ้่ายจาก

สายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากรายการทัวร ์อาทิเช่น

ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลังจากท่ีท่านไดท้  าการจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ  าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวรทุ์ก

ประการ 

 

 

 

 


