
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
     ที่สดุแห่งการชม “เทศกาลแกะสลักหมิะซัปโปโร” จดัแสดงโชว์ผลงานแกะสลกัน า้เเข็งมากกว่า 200 ชิน้  

     ชม “ชมเทศกาลแสงเทียนหมิะ คลองโอตารุ” ประดบัด้วยแสงเทียนสีส้มสะท้อนหิมะขาวโพลนยาว 1,140 เมตร 

     ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” บ่อนรกที่มีควนัพวยพุ่งออกมาจากพืน้หิน ให้ท่านได้เกบ็ภาพความงดงามท่ามกลางหิมะ 

     ชม “เนินพระพุทธเจ้า” มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 13.5 เมตร 

     ณ “ถนนซาไกมาจิ” ย่านช้อปปิง้ส าคญัของเมืองโอตารุมีทัง้ ร้านเคร่ืองแก้ว, พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี, อาหารอร่อย 

     “ขึน้กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ความสงู 334เมตร ชมวิวและทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองฮาโกดาเตะ 

     ช้อปปิง้จดัเต็มกบัสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายแบรนด์ ที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซึซึกิโนะ 

     เข้าพกัรีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่ นด้วยการ “แช่ออนเซ็น 2คืน” พกัผ่อนร่างกายคลายเหน่ือยล้า 

 
 
ก าหนดการเดนิทาง  10-15 กุมภาพันธ์ 2566 (วนัวาเลนไทน์) 

 
21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู0่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG670 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
 



 

 

 
08.20 น.  เดินทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้น าท่านชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า(OLD CITY HALL)” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วย

อิฐสีแดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตกึแดงหลงันี ้

ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ตวัอาคารที่เห็นใน

ปัจจบุนัที่ยงังดงามอยู่นัน้ได้รับการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทาง

วฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512  จากนัน้น าท่านชม “งานเทศกาลหมิะที่ซัปโปโร” ประจ าปี 2023 

(Sapporo Snow Festival) จดัขึน้ในช่วงวนัที่ 4-11 กมุภาพนัธ์ 2023 เป็นระยะเวลาทัง้หมด 8 วนั โดยภายใน

งานจะมีการจดัแสดงโชว์ผลงานแกะสลกัน า้เเข็งมากกว่า 200 ชิน้ และประดบัด้วยแสงไฟหลากสีสนัสวยงาม 

และน าท่านชม “สวนโอโดริ” หรือ “Odorikoen” ที่เป็นทัง้สวนและถนนที่ตดัผ่านย่านใจกลางเมืองจาก

ตะวนัออกไปตะวนัตก เป็นสถานที่จดัเทศกาลหิมะระดบัโลก ซึง่มีการแข่งขนัประกวดประติมากรรมน า้แข็งจาก

นานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยทีไ่ด้เข้าร่วม อีกทัง้ยงัเคยได้รับรางวลัชนะเลิศในเทศกาลนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง    ท าเนียบรัฐบาลเก่า - เทศกาลหมิะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค) – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ +  
               ย่านซูซูกิโนะ  
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าทกุทา่นช้อปปิง้ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซือ้สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา 

เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลกึ เสือ้ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอางค์ เป็นต้น และ “ย่านซึซึกิโนะ” 

(SUSUKINO) ซึง่เป็น แหลง่ช้อปปิง้สินค้า อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือ้ผ้า รองเท้าแฟชัน่มากมาย และยงัเป็น

แหลง่รวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปด้วยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจน

ได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซปัโปโร 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่  WING HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ (NOBORIBETSU 

JIGOKUDANI)” ทกุท่านจะได้เห็นบ่อนรกท่ีมีควนัพวยพุ่งออกมาจากพืน้หินพร้อมกบักลิ่นก ามะถนั ให้ท่านได้

เก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชัว่กลัป์ จากนัน้น าทุกท่านชมวิวทิวทศัน์ของ 

“ภูเขาโชวะชินซัง (MT.SHOWA)” ภเูขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึง่ระเบิด

ปะทติุดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภเูขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ ปัจจุบนัภเูขาโชวะ อยู่ในการดแูลของรัฐบาล

ญ่ีปุ่ น ในฐานะเป็นอนสุรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซือ้ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุดบริการแห่งนี ้

ตามอธัยาศยั 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“เมืองฮาโกดาเตะ” ไป “ท่าเรือและโกดังอิฐแดง” เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตาม

แบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนีเ้ป็นโกดงัของพ่อค้าผู้มัง่คัง่ที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดา

เตะ แต่ปัจจบุนัโกดงัจ านวน 5 หลงัถกูดดัแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลกึ ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ 

(อารมณ์ประมาณ Asiatique ในบ้านเรา แต่ขนาดเล็กกว่ามาก) ด้านที่หนัออกทะเลจะเขียนป้ายตวัโตๆ ว่า 

BAY จดัเป็นย่านช้อปปิง้ ท่ีตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเลน่ชิลล์ๆ จะนัง่กินกาแฟหรือทานอาหารก็มี

หลายร้านให้เลือก แต่หน้าหนาวจะปิดเร็ว เพราะลมหนาวแรง และมีนกัท่องเที่ยวไม่มาก พืน้ที่ด้านหลงัโกดงัอิฐ

แดงโดยรอบถูกดดัแปลงให้กลาย เป็นแหลง่ช้อปปิง้ในชื่อ Hakodate Factory ที่มีทัง้ร้านท าเคร่ืองแก้ว กลอ่ง

ดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลกึ และ อื่นๆ อีกมากมาย ให้เดินชม ช้อป 

วันท่ีสาม    เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชนิซัง – ท่าเรือและโกดังอิฐแดง     

                - กระเช้าภเูขาฮาโกดาเตะ – ชมววิฮาจิมันซากะ - ออนเซ็น 
 



 

 

 
จากนัน้น าท่าน “ขึน้กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ” ที่มีความสงู 334เมตร ให้ท่านชมวิวและทศันียภาพอนังดงาม

ของตวัเมืองฮาโกดาเตะที่เปิดไฟระยิบระยบั โดยมีอ่าวและท่าเรือฮาโกดาเตะขนาบทัง้สองด้าน ที่นี่ถือเป็น

สถานที่ที่มีความสวยงามในยามค ่าคืนสวยที่สดุในญ่ีปุ่ น และสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

 
จากนัน้น าท่านสู ่เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hachiman-Zaka Slope จะเป็นเนินเขาที่ลาดตวัลงไปจนถึงทะเลที่

ด้านลา่ง ซึง่หากยีนจากท่ีจุดนีจ้ะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบือ้งหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือ

ฮาโกดาเตะ,ท้องทะเลและภเูขาที่อยู่ทางฝ่ังตรงข้ามนัน่เอง เนื่องจากวิวทิวทศัน์ที่สวยงามจึงท าให้เป็นหนึ่งใน

จดุที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ ในหน้าร้อนนัน้ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสด แต่ในฤดู

หนาวช่วงที่ใบไม้ร่วงและหิมะตก จะมีการประดบัไฟไว้ตามต้นไม้ เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate Light Up  



 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที่ YUNOHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้

ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบ

น า้แร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อน

คลายความเมื่อยล้า การอาบ

น า้แร่ จะท าให้ เลือดลมดี, 

ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, 

ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และ

ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญ

ของร่างกายอีกด้วย 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู ่“ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเช้า ตลาดนีจ้ะคกึคกัในช่วงเวลา ตี5-

เที่ยงและอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ ตลาดนีป้ระกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าที่จ าหน่ายอาหาร

ทะเลและผกัรวมกว่า 300 ร้าน สมัผสับรรยกาศตลาดสด และ ตลาดปลาแบบญ่ีปุ่ นที่น าของสดไม่ว่าจะเป็น 

ปลาหมกึ หอยเม่น ปอูลาก้า ปลาชนิด ต่างๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ป้อมปราการโกเรียวคาคุ” ปราการ

แห่งนีส้ร้างโดยโชกุนโทกกุาวะอิเอซาดะ รูปแบบของปราการสร้างแบบฝร่ังเศส จึงท าให้ปราการแห่งนีม้ี

ลกัษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอ่ืนๆในญ่ีปุ่ น ที่นี่ถูกสร้างขึน้ในสมยัเอโดะตอนปลายซึง่ป้อม

ปราการแห่งนีถู้กใช้เป็นที่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมหาอ านาจ แล้วน าท่านขึน้อาคารด้านบน (Goryokaku 

Tower ) เพื่อชมความสวยงามจากมมุสงูของป้อมปราการโกเรียวคาค ุซงึปรากฏเป็นภาพป้อมดาวกระจายห้า

แฉก  

วันท่ีสี่       ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการโกเรียวคาคุ – ผ่านชมภูเขาโยเตอิ – เมืองโอตารุ 

                - ถนนซาไกมาจิ – คลองโอตารุ+เทศกาลแสงเทียนหมิะ - ออนเซน็ 
 



 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านผ่านชม “ภูเขาโยเตอิ” ที่ได้รับการกลา่วขานกนัว่าเป็น “ภเูขาฟจูิ” ของเกาะฮอกไกโด ภเูขานีม้ีชื่อเสียง

ในเร่ืองน า้พธุรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะ จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองโอตารุ” ช้อปปิง้สินค้า

และของอร่อย ณ “ถนนซาไกมาจิ (SAKAIMACHI STREET)” ย่านช้อปปิง้ส าคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจาก

คลองโคตารุ ซึง่เป็นที่ตัง้ของ “ร้านเคร่ืองแก้ว”, “พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” อีกทัง้

ตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ร้านชื่อดงั Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิม้ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและ

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอธัยาศยั บนถนนเส้นนีเ้ชื่อมต่อกบั “ถนนสายซูช”ิ เรียงรายด้วย

ร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านท่ีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ และน าท่านสู ่“คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทียน

หมิะ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรือ OTARU SNOW LIGHT PATH) ซึง่จดัขึน้ที่ คลองโอตารุ 

ที่ประดบัด้วยแสงเทียนสีส้มสะท้อน เรียบทางเดินที่มีหิมะขาวโพลนปกคลมุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร อีกทัง้

คลองนีย้งัเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึง่ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ือง

ฟ ูคลองแห่งนีไ้ด้ถกูใช้เป็นเส้นทางในการขนสง่สินค้า จากคลงัสินค้าในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณ

ปากอ่าว ให้ท่านเดินเลน่ พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัย กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสดุ คลาสสิก และวิว

ทิวทศัน์ที่สวยงาม 



 

 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที่ ASARI CLASSE OTARU หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบั

การอาบน า้แร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ

เมื่อยล้า การอาบน า้แร่ จะท าให้ เลือดลมดี, 

ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีก

ด้วย 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสวนอิชิยะ “ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ท่ีถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงท่ีสดุของเกาะฮ
อกไกโด เก่ียวกบัช็อคโกแลตไม่ว่าจะเป็นไอศครีม หรือ คุ๊กกีต่้างๆ แต่ที่ไม่ควรพลาดคือการเก็บรูปบริเวณรอบๆ 
ซึง่ในช่วงฤดหูนาวจะมีการจดัธีมสวนสวยงาม อาทิเช่น สโนว์แมน, ซานตาคลอส, หอนาฬิกา, หอคอยขนมเค้ก
, บ้านรังนก, มีมมุสวยๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชมสายพานการผลิต) น าท่านชม เนินพระพุทธเจ้า 
ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิก
ชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 
ตนั บริเวณรอบๆรายล้อมด้วยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรู้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์
ล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานที่ลง สร้างไว้เพื่อเป็นพทุธศิลป์ให้คนรุ่นต่อๆไป เพื่อ
สกัการบชูา  

วันท่ีสี่       ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค – เนินพระพุทธเจ้า – ห้างมิตซุยเอ้าท์เล็ต – อิออนพลาซ่า 



 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู ่“ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัจากทัว่โลก 
อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าส าหรับทกุคนตัง้แต่สินค้าแฟชัน่หญิงชาย
และเด็ก จนถึงอปุกรณ์กีฬาและสินค้าทัว่ไป นอกจากนีภ้ายในห้างยงัมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระ
ทัง้ช้อป และ ชิมตามอธัยาศยั จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า” ศนูย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่
ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าและของฝากได้ตาม
อธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่  AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสมัภาระให้เรียบร้อย) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับย่าน และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  
ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

อตัราค่าบริการเดินทาง : 10-15 กุมภาพันธ์ 2566 (วนัวาเลนไทน์) 

ส าหรับคณะ 30 ท่านขึน้ไป   (✅การันตีออกเดินทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 59,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 10,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -25,000 บาท 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

 

วันท่ีหก      สนามบินชโิตเซ่ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พักและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIRWAYS 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 1/12/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท ดแูลค่ารักษาพยาบาลอบุติัเหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o ประกนัสขุภาพคุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่ายใน 2,000,000 บาท 
o การบริการของมัคคเุทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร์ 25,000 บาท) 
o สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการจอง 

ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้า 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

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

 

 



 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง
ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบิน
ดงักลา่วได้ 

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  

o หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าทีช่่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 
 


