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ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั 

 

ซปัโปโร   สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ชมสถาปตัยกรรมอันสวยงามของ 
อาคารท่ีทาํการรฐับาลเก่า ที่รู้จกักนัในนามท าเนียบอฐิแดง, ชอ้ปป้ิงแบรนด์
ดงัในราคาสบายกระเป๋าที่มิตซุย เอาท์เลท็ และช้อปป้ิงกนัต่อที่ย่านทานูกิ
และย่านซูซูกิโน่  

สกีรีสอรท์ ใหท้่านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเล่ือนหิมะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหน้า
หนาวของทางสกรีสีอรต์ 

อาซาฮีคาว่า  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชือ่ของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต์่างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิม้และแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, 
   เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ของฝากที่อิออน มอลล ์
โซอึนเคียว  ชมความงดงามของน้ําตกริวเซย ์& น้ําตกกิงกะ ซึ่งตดิอนัดบั 1 ใน 100 ของ

น ้าตกญี่ปุน่ทีส่วยทีสุ่ด 
มอนเบทสึ สมัผสัประสบการณ์นัง่เรือตดัน้ําแขง็ท่ีทะเลโอคอตส ์
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ เอกลกัษณ์

แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ที่ยงัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลบัสวยงามด้วย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
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พิเศษ !! บฟุเฟตข์าป ู+ ออนเซน็ 1 คืน + ล่องเรือตดัน้ําแขง็ 

ก าหนดการเดินทาง 
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561 
17-21 / 24-28 กมุภาพนัธ์ 2561 

3-7 / 10-14 มีนาคม 2561 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG680 
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุน่  
ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมือง
ทัว่ไปในญี่ปุน่ ซึ่งไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึ
ถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

วนัท่ีสอง           ซปัโปโร >> ลานสกีไดนาสต้ี >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเมง็ >>  
                          สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า >> โซอึนเคียว 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ไดนาสต้ี สกี รีสอรต์  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรม 

กระดานเลื่อนหมิะบนเนินที่ปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน หากท่านต้องการเขา้ร่วม
กจิกรรมอื่นๆ ของทางสกรีสีอรท์ อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟติง้ ฯ ท่านต้องช าระค่ากิจกรรม
เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อน
หมิะ ไดต้ามความเหมาะสม)  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงที่ข ึน้
ชือ่วา่มโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอกไกโดฝ ัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชม หมู่บ้านราเมง็ 
หมู่บา้นทีไ่ดร้วบรวมเอารา้นราเมง็ชื่อดงั 8 ร้านในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิด
ให้บริการครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้ เกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรูปแบบของราเมง็ที่มอียู่ก่อนหน้า
นี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบั
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมได้ยาก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงั
ถอืไดว้า่เป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เขา้
กบัสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิริงๆ  
สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิชน่ “หมขี ัว้โลก
หนือ”, นกเพนกวนิ, นกกระเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนี ้าตาล และ
ยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยยีน  ได้เวลาอนัสมควร น าท่าน
เดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติโซอึนเคียว หรอืทีภ่าษาญี่ปุน่แปลวา่ “ชอ่งเขากา้วสู่เมฆ”  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟต์ขาป ู

ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคณุในการ
รกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่า ถ้าได้แช่น้ําแร่แล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
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วนัท่ีสาม          โซอึนเคียว >> น้ําตกกิงกะ & ริวเซย ์>> มอนเบท็สึ >> >> ล่องเรือตดัน้ําแขง็ >>  
                          อาซาฮีคาว่า >> อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย ์น ้าตกกงิกะถูกเรยีกอกีชื่อว่าน ้าตกสี

เงนิ เพราะในฤดูรอ้นจะเหน็น ้าไหลเป็นเสน้สขีาวเลก็ไขวไ้ปมาคลา้ยเส้นด้ายดูอ่อนชอ้ย
งดงาม จนมผีูใ้หส้มญานามวา่อนนะดะกหิรอืน ้าตกผูห้ญิง ส่วนน ้าตกรวิเซย์ที่อยู่ใกล้ๆ 
กนักไ็ดร้บัสมญานามวา่โอะโตะโกะดะกหิรอืน ้าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเส้นน ้าตกที่
ใหญ่กวา่ เมื่อไหลออกมาจากชอ่งภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย น ้าตกแห่งนี้ไดร้บั
การคดัเลอืกใหต้ดิอบัดบั 1 ใน 100 แห่งของน ้าตกทีส่วยงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยในช่วง
ฤดูหนาวนัน้น ้ าตกจะกลายเป็นน ้ าแข็ง ยามเมื่อสะท้ อนแสงแดดท าให้เกิดแสง
ระยบิระยบัมคีวามสวยงามไปอกีแบบ จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองมอนเบท็สึ 
เมอืงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงท่าส าคญัและตดิกบัทะเลโอ
คอตส ์ซึ่งเป็นเมอืงที่อุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพสูง รสชาตอิร่อย เป็นเมอืง
ศนูยก์ลางการวจิยัในระดบัสากลในการจดังานประชมุเกีย่วกบัทะเลน ้าแขง็ 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์การล่องเรือตดัน้ําแขง็ (Ice Breaker) โดยแผ่นน ้าแขง็
ขนาดใหญ่นัน้ได้ลอยมาจากขัว้โลกเหนือลงมายงับริเวณทะเลโอคอตส์ ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธจ์ะพบแผ่นน ้าแขง็มากที่สุด โดยบรเิวณใต้ท้องเรอืด้านหน้านัน้จะมอีุปกรณ์
คล้ายสว่านยกัษ์ติดตัง้อยู่ เมื่อเรอืล่องไปชนกบัแผ่นน ้าแขง็ สว่านก็จะตดัแผ่นน ้าแขง็
ขนาดยกัษ์ไปเรื่อยๆ ท าให้เรอืสามารถล่องต่อไปได้ และในบางครัง้กจ็ะมเีหล่าสตัวข์ ัว้
โลกเหนือลอยมาพรอ้มแผน่น ้าแขง็ดว้ยอาทเิชน่แมวน ้าและนกอนิทรยีท์ะเล 

 (หมายเหตุ : การล่องเรือและปริมาณแผน่น้ําแขง็ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศในวนันัน้ๆ หากเรือ    
 ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัจะพาท่านไปโอคอตส ์ทาวเวอร ์แทน)  
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองอาซาฮีคาว่า น าท่านชอ้ปป้ิงที่อิออน มอลล์ อา
ซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขยีว 
กาแฟ ขนมต่างๆ ของใชใ้นบา้น เครื่องส าอางค ์ฯลฯ   

ค า่                    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี                อาซาฮีคาว่า >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                          ซปัโปโร >> ช้อปป้ิงย่านซูซูกิโน่และทานูกิ 

 

 
 
 
 

 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือ

ของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืง
โอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิ
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรม
ระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถ
เลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตีอ้นรบั

ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีีท่า่นชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่อง
ดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณที่ตัง้
เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภัณฑ์ ที่มอีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ  ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองซปัโปโร พาท่านชอ้ปป้ิงที่ ย่านทานุกิโคจิ
และย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไวท้ี่นี่ที่เดยีว
ท่องเทีย่วไดต้ัง้แต่หวัค ่าจนถงึเที่ยงคนื เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบันักท่องราตรี
อกีดว้ย 
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คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีห้า            ซปัโปโร >> ท่ีทาํการรฐับาลเก่า >> ตลาดปลายามเช้า >> มิตซุย เอาทเ์ลต็  
                         >> สนามบินชินชิโตเสะ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านชม อาคารท่ีทําการรฐับาลเก่า หรอืท าเนียบอฐิแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  

สถาปตัยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี่ยม
น ามาจากรฐัแมสซาชเูสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน 
ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็น
อาคารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในญี่ปุน่ และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ า
ให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม
และใชส้ าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น  จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดนิเล่นสมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลาย่านใจ
กลางเมือง แหล่งรวมร้านขายอาหารทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสดและแบบแห้ง 
ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อกลบัไปเป็นของฝาก 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที ่มิตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ โดยมี

สนิคา้จากแบรนดด์งัพรอ้มใจกนัลดราคา อาทเิชน่ 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 และบรเิวณดา้นหน้าเอาทเ์ลท็ จะมซีปุเปอรม์ารเ์กต็เลก็ๆ ทีข่าย
ผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่า่จะของสด, ของแหง้หรอืแมก้ระทัง่
ขนมของฝากต่างๆ  
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 
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18.00 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ก าหนดการเดินทาง 
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561 
17-21 / 24-28 กมุภาพนัธ์ 2561 

3-7 / 10-14 มีนาคม 2561 

 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 48,900.- บาท 24,000.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,000.- บาท 21,600.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,600.- บาท 18,000.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

9,900.- บาท 9,900.- บาท 
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ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
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7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 
การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 
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4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG)HOKKAIDO SNOW WITH ICE BREAKER SHIP 5DAYS 4NIGHTS BY TG ON JAN-MAR 2019 

 
 
 


