
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

     “สนุกสนานกับลานหิมะ FURANO SKI RESORT” เลน่หิมะท ำกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆมำกมำย 

     ชม “เนินพระพุทธเจ้า” มีลกัษณะเป็นเนินเขำล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมีควำมสงูมำกถึง 13.5 เมตร 

     ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” บ่อนรกที่มีควนัพวยพุ่งออกมำจำกพืน้หิน ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำมท่ำมกลำงหิมะ 

     ร่วม “งานเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว” ชมอนสุำวรีย์น ำ้แข็งขนำดยกัษ์ และอโุมงค์น ำ้แข็งควำมยำว 100 เมตร 

     ชม “ขบวนแพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” สวนสตัว์แห่งนีเ้ปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัว์ยอดนิยมอนัดบัหน่ึง 

     กระท่อมไม้เล็กๆท่ำมกลำงป่ำที่ร่มร่ืน “นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace)” จ ำหน่ำยสินค้ำพืน้เมืองจ ำพวกงำนฝีมือต่ำงๆ 

     ณ “ถนนซาไกมาจิ” ย่ำนช้อปปิง้ส ำคญัของเมืองโอตำรุมีทัง้ ร้ำนเคร่ืองแก้ว, พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี, อำหำรอร่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง  8-13 มีนาคม 2566 

 
23.00 น. พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประต ู3 เคำน์เตอร์ F 

โดย สำยกำรบิน AIR ASIA X เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรก่อนขึน้เคร่ือง 

 

 
03.05 น. เหินฟ้ำสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 620 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

11.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว  

แล้วน ำท่ำนชมควำมงำมของ "น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ (GINGA & RYUSEI WATER FALL)" 

เพลิดเพลินไปกบัควำมสวยงำมของธรรมชำติของน ำ้ตกที่จดัได้ว่ำเป็นวิววธรรมชำติที่สวยท่ีสดุติดหนึ่งในร้อย

ของญ่ีปุ่ น น ำ้ตกทัง้สองแห่งนีม้ีต้นน ำ้อยู่ในเขตภเูขำโซอนุเคียว สำมำรถสมัผสัควำมแรงของสำยน ำ้ที่ไหล

รวมกนักลำยมำเป็นแม่น ำ้อิชิคำริได้ 

 
 
 
 
 

วันท่ีสอง    น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ - งานเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“งานเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL)” เป็นเทศกำลที่จดั

ขึน้เป็นประจ ำทกุปีซึง่ตัง้อยู่บริเวณเชิงหบุเขำโซอนุเคียว ที่โด่งดงัด้วยวิวน ำ้ตกและหน้ำผำสงูชนัถึง 24 

กิโลเมตรใจกลำงเกำะฮอกไกโด ในช่วงกลำงวนัแนะน ำให้ไปเดินเลน่ชมอนสุำวรีย์น ำ้แข็งขนำดยกัษ์ โดม

น ำ้แข็ง และอโุมงค์น ำ้แข็งควำมยำว 100 เมตรที่บริเวณลำนน ำ้แข็งกนัก่อน ซึง่กระดำนลื่นน ำ้แข็งนัน้เป็นที่นิยม

มำกในหมู่เด็กๆ และเมื่อถึงเวลำกลำงคืนจะมีกำรประดบัไฟไลท์อพัสีรุ้ง หำกมองจำกจดุชมวิวจะเห็นภำพ

ทิวทศัน์สวยงำมรำวกบัโลกแห่งจินตนำกำรเลยทีเดียว ส ำหรับช่วงวนัหยดุสดุสปัดำห์จะมีกำรแสดงดอกไม้ไฟ

และมีกำรเปิดบำร์เหล้ำญ่ีปุ่ นอีกด้วย และหลงัจำกเที่ยวเลน่แล้วขอแนะน ำให้มำแช่น ำ้พรุ้อนที่โซอนุเคียวอนเซ็น 

เพื่ออบอุ่นร่ำงกำยให้คลำยหนำวกนัเป็นกำรปิดท้ำย 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่ำนจะได้สมัผสักบักำรอำบน ำ้แร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ 

กำรอำบน ำ้แร่ จะท ำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และยงัช่วยในระบบ

กำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองอาซาฮีคาว่า” เมืองแห่งธรรมชำติอนังดงำมและใหญ่เป็นอนัดบัสองของ เกำะฮอกไก

โด เพื่อเข้ำชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO)” สวนสตัว์แห่งนีเ้ปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัว์

ยอดนิยมอนัดบัหน่ึง และยงัอยู่เหนือสดุของ เกำะญ่ีปุ่ น ท่ำนจะได้เห็นสตัว์แปลกๆ หลำกหลำยสำยพนัธุ์ และ

สตัว์ท่ีอำศยัอยู่ในโซนขัว้โลก ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกบัท่วงท่ำอนัเป็นธรรมชำติของเหล่ำสตัว์เมืองหนำวหำยำก

มำกมำย สวนสตัว์แห่งนีถื้อว่ำเป็นต้นแบบของสวนสตัว์ทัง้หมดในญ่ีปุ่ น ทัง้กำรออกแบบให้เข้ำกบัสิ่งแวดล้อม

ได้อย่ำงกลมกลืนและเนือ้ที่อนักว้ำงใหญ่รำวกบัอยู่ในธรรมชำติจริงๆ สมัผสัควำมน่ำรักของเหลำ่สตัว์เมือง

หนำวมำกมำยอย่ำงใกล้ชิด อำทิ “หมีขัว้โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน ำ้, ลิง

อรัุงอตุงั, กวำงเรนเดียร์, เสือดำวหิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ำ้ตำล, สวนนกนำนำชนิดและอีกมำกมำย  

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำง “สนุกสนานกับลานหมิะ (FURANO SKI RESORT)” ท ำกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ 

ท่ำนจะได้สมัผสัประสบกำรณ์ใหม่กบั “หิมะ” อนัขำวโพลนให้ท่ำนได้สนกุสนำนลำนหิมะ หรือท่ำนใดต้องกำร

ทดลองควำมสนุกกิจกรรมของลำนหิมะ อิสระตำมอธัยำศยั ไม่ว่ำจะเป็น SNOW MOBILE, SNOW 

RAFTING, SNOW BANANA BOAT และกิจกรรณเลน่หิมะอ่ืนๆ (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ) 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม    สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - สนุกสนานกับกิจกรรมลานหมิะ FURANO SKI RESORT -  
                หมู่บ้านนิงเกิล้เทอเรส - เมืองซปัโปโร - ย่านทานูกิโคจิ+ย่านซึซึกิโนะ 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนชมแสงไฟท่ำมกลำงหิมะ ณ  “นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE)” ตัง้อยู่ในภำยในบริเวณ
โรงแรม New Furano Prince โดยมีลกัษณะเป็นกระท่อมไม้เล็กๆท่ำมกลำงป่ำที่ร่มร่ืน เชื่อมต่อด้วยสะพำนไม้ 
โดยที่นี่เน้นไปที่สินค้ำพืน้เมืองจ ำพวกงำนฝีมือต่ำงๆ ทีส่ ำคญัเมื่อหิมะตกโปรยปรำยลงมำ จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ตำม
ทำงเดนิไม้กระดำน ก็จะมีหิมะสีขำวเกำะอยู่รอบๆ บนหลงัคำกระท่อมไม้หลงัน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่ด้ำนบน 
บวกกบักำรเปิดไฟตำมทำงเดินและกระท่อมต่ำงๆ ยิ่งท ำให้สถำนที่แห่งนีเ้หมือนดินแดนในฝัน จำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงสู ่“เมืองซัปโปโร” เพื่ออิสระให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำ “ย่านช้อปป้ิงทานูกิโคจิ (TANUKIKOJI)” ท่ำน
จะได้เลือกซือ้สินค้ำมำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส์ กล้องถ่ำยรูป ของฝำกของที่ระลกึ เสือ้ผ้ำ 
สินค้ำแบรนด์เนม เคร่ืองส ำอำงค์ เป็นต้น และเดินเชื่อมไปยงั “ย่านช้อปป้ิงซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึง่เป็น 
แหลง่ช้อปปิง้สินค้ำ อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำแฟชัน่มำกมำย และยงัเป็นแหลง่รวมร้ำนอำหำร
มำกมำยนบัพนัเต็มไปด้วยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีร้ำนรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำยจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ำนรำเม็งใจกลำงเมืองซปัโปโร 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่  HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  จำกนัน้น ำท่ำนชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า (OLD CITY HALL)” เป็นอำคำรสไตล์นีโอบำร๊อคอเมริกำที่สร้ำงด้วย

อิฐสีแดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ ตกึแดงหลงันี ้

ใช้เป็นท่ีท ำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยำวมำนำนถึง 80 ปี ตวัอำคำรท่ีเห็นใน

ปัจจบุนัที่ยงังดงำมอยู่นัน้ได้รับกำรบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจำกถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยควำมสวยงำม

ของสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อำคำรหลงันีจ้ึงได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทำง

วฒันธรรมส ำคญัของชำติเมื่อปี พ.ศ. 2512 จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรูปสวนอิชิยะ “ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค 

(SHIROIKOIBITO PARK)” ที่ถือเป็นของฝำกท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุของเกำะฮอกไกโด เก่ียวกบัช็อคโกแลต

ไม่ว่ำจะเป็นไอศครีม หรือ คุ๊กกีต่้ำงๆ แต่ที่ไม่ควรพลำดคือกำรเก็บรูปบริเวณรอบๆ ซึง่ในช่วงฤดหูนำวจะมีกำร

จดัธีมสวนสวยงำม อำทิเช่น สโนว์แมน, ซำนตำคลอส, หอนำฬิกำ, หอคอยขนมเค้ก, บ้ำนรังนก, มีมมุสวยๆ ให้

ถ่ำยรูปมำกมำย (ไม่รวมค่ำเข้ำชมสำยพำนกำรผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสี่        ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ+ 
                คลองโอตารุ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต็ 
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองโอตารุ” ช้อปปิง้สินค้ำและของอร่อย ณ “ถนนซาไกมาจิ (SAKAIMACHI 

STREET)” ย่ำนช้อปปิง้ส ำคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจำกคลองโคตำรุ ซึง่เป็นที่ตัง้ของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว”, 
“พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี”  และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” อีกทัง้ตลอดสองข้ำงทำงของถนนซำไกมำจิ ยงัเต็มไป
ด้วยร้ำนค้ำขำยขนมแสนอร่อยนำนำชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งร้ำนชื่อดงั Le TAO มีให้ท่ำนได้ชิมลิม้ลอง หรือ ซือ้
กลบักนัมำกมำยหลำยร้ำน อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ให้ท่ำนเดินชมได้ตำมอธัยำศยั บน
ถนนเส้นนีเ้ชื่อมต่อกบั “ถนนสายซชู”ิ เรียงรำยด้วยร้ำน ซูชิ ซำชิมิ รำมเมง รวมถึงร้ำนที่อำหำรซีฟู๊ ดสดๆ และ
น ำท่ำนสู ่“คลองโอตารุ (OTARU CANAL)” ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่ำวโอตำรุ ซึง่ใน
สมยัก่อนประมำณ ค.ศ. 1920 ในยุคอตุสำหกรรมกำรขนสง่ทำงเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ด้ถกูใช้เป็นเส้นทำงใน
กำรขนสง่สินค้ำ จำกคลงัสินค้ำในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรือบริเวณปำกอ่ำว ให้ท่ำนเดินเล่น พร้อม
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั กบัอำคำร โกดงัเก่ำแก่ริมคลองสดุ คลำสสิก และวิวทิวทศัน์ที่สวยงำม 
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูย์รวมสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดงัจำกทัว่โลก 
อำทิเช่น Coach, Armani, Ralph Lauren, Seiko พร้อมด้วยสินค้ำส ำหรับทกุคนตัง้แต่สินค้ำแฟชัน่หญิงชำย
และเด็ก จนถึงอปุกรณ์กีฬำและสินค้ำทัว่ไป นอกจำกนีภ้ำยในห้ำงยงัมีศนูย์อำหำรขนำดใหญ่ภำยในห้ำง อิสระ
ทัง้ช้อป และ ชิมตำมอธัยำศยั  

 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที่  HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 



 

 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม “เนินพระพุทธเจ้า (HILL OF BUDDHA)” ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของเมืองซปัโปโร ถือว่ำเป็น

ผลงำนกำรสร้ำงชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทำดำโอะ อนัโดะ สถำปนิกชำวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขำล้อมรอบรูป

ปัน้พระพทุธรูปมคีวำมสงูมำกถึง 13.5 เมตรและมีน ำ้หนกั 1500 ตนั บริเวณรอบๆรำยล้อมด้วยธรรมชำติอนั

งดงำม โดยเฉพำะในช่วงฤดรู้อนที่จะสำมำรถเห็นต้นลำเวนเดอร์ล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูป ซึง่เป็นกำร

ผสมผสำนที่ลง สร้ำงไว้เพื่อเป็นพทุธศิลป์ให้คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสกักำรบชูำ จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“ทะเลสาบโทยะ 

(LAKE TOYA)” เป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นโดยมีเส้นรอบวงยำวถึง 43  กิโลเมตร เป็น

ทะเลสำบปล่องภเูขำไฟ ในอทุยำนแห่งชำติชิกตส-ึโทยะ บนเกำะฮกไกโด ทะเลสำบมีลกัษณะคล้ำยไข่ดำว ตรง

กลำงทะเลสำบมีเกำะตัง้อยู่คือเกำะนำกำโนะ นบัเป็นจดุชมวิวที่สวยสบำยตำทีไ่ม่ควรพลำด 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จำกนัน้น ำทกุท่ำนชมวิวทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง (MT.SHOWA)” ภเูขำไฟน้องใหม่ที่เกิดจำกกำร

สัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึง่ระเบิดปะทุติดต่อกนันำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็นภเูขำโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ 

ปัจจบุนัภเูขำโชวะ อยู่ในกำรดแูลของรัฐบำลญ่ีปุ่ น ในฐำนะเป็นอนสุรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ ให้ท่ำนเลือก

ซือ้ ขนม ของฝำกท้องถิ่น ณ จุดบริกำรแห่งนีต้ำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม 

“หุบเขานรก จิโกกุดานิ (NOBORIBETSU JIGOKUDANI)” ทุกท่ำนจะได้เห็นบ่อนรกท่ีมีควนัพวยพุ่งออกมำ

จำกพืน้หินพร้อมกบักลิ่นก ำมะถนั ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำมอนัเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่ยงัคงอยู่

ชัว่กลัป์ จำกนัน้น ำทกุท่ำนเดินทำงสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์รวมแห่งสินค้ำนำนำชนิด ไม่ว่ำจะ

เป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอำหำรนำนำชนิดใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต ให้ท่ำนเลือกซือ้สินค้ำและของฝำกได้ตำม

อธัยำศยั 

วันท่ีห้า      เนินพระพุทธเจ้า - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - 
                ออิอนพลาซ่า 
 



 

 

 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที่  AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสมัภาระให้เรียบร้อย) 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 

11.55 น.   เหินฟ้ำสูเ่มืองไทย โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 

17.50 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเต็มเป่ียม  

 
หมายเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  

กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่ำงๆที่ระบใุนรำยกำรนีอ้ำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ตัง้ ได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหก      สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 8-13 มีนาคม 2566 

ส ำหรับคณะเดินทำง  30  ท่ำนขึน้ไป (การันตีออกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 45,900 บำท 

เด็กอำย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บำท 

เด็กอำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บำท 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่) 8,000 บำท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -17,000 บำท 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 

 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พักและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคำ่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIR ASIA X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันำจร) 

o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค ำนวณ ณ วนัท่ี 17/11/2565) 

o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบไุว้ในรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบไุว้ในรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัสขุภำพและอบุติัเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจำกอบุติัเหตทุ่ำนละ 2,000,000 บำท ดแูลค่ำรักษำพยำบำลทัง้สขุภำพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บำท  
ประกนัสขุภำพคุ้มครองค่ำรักษำ COVID-19 ตำมเงื่อนไขเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ำ้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่ำย 3% 

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ อำจรวมถึงมกีำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลงั 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหน้ำเลม่หนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในห้องพกั เป็นต้น 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษัทจดัให้ ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกบัเจ้ำหน้ำที)่ 

 กรุณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนเดนิทำง พร้อมหน้ำพำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมำณ 4,000 เยน (ประมำณ 1,000 บำทไทย) หรือ ตำมควำมพงึพอใจ 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณำจองทวัร์ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร์ 25,000 บาท) 
o สว่นที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหน้ำ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน ำเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจำกค่ำใช้จ่ำยจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำ ของบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัน ำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่ำทวัร์ 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหน้ำน้อยกว่ำ 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธ์คืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้ เดินทางได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลื่อนหรือยกเลิกกำรเดินทำง หำกคณะทวัร์มีผู้ เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทำง
ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง(อำจเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนท่ีระบ)ุ 

o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง
ให้กบัเรำทรำบ ณ วนัที่ส ำรองที่นัง่ หำกไม่มกีำรแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่กดิขึน้จำกตัว๋เคร่ืองบิน
ดงักลำ่วได้ 

o กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง ลงในหนงัสือเดินทำง หำกทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให้ เช็คอิน 
หรือต ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธกำรเข้ำ-ออกประเทศ ทำงบริษทัไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่และภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได้  
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี ้หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได้  
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกบัทำงบริษัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯได้ช ำระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันัน้หำกท่ำนมีเหตอุนัใดที่ท ำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรท่ีระบไุว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได้  

o หำกท่ำนถกูเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตผุลซึง่
อยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบำงสว่นหรือทัง้หมด  

o หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จ ำเป็นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตวัแทนบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวที่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท ำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น กำรยกเลิกหรือลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิ่งของสญูหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดกำรสญูหำยของ 
สมัภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยดงักลำ่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นีท้ำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้ำสว่นมำกเป็นส ำคญั 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นกบัทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว 
 


